Milí čitatelia!
Pracovníci Staromestskej knižnice prečítali a napísali pre Vás krátke anotácie
k vybraným e-knihám z ponuky nášho online katalógu.
Sú rozdelené podľa žánrov na:
knihy pre deti a mládež
beletriu
detektívky
životopisy a faktografické romány
populárno-náučné knihy.
Veríme, že budú pre Vás inšpiráciou.
Pekné čítanie!

Značka

pri názve knihy znamená, že knihu máme aj v tlačenej forme v našej knižnici.

Značka

znamená, že e-kniha je v slovenčine
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Knihy pre deti a mládež
Anna Starobiněcová: Zvířecí detektivka – Ve vlčím doupěti (Zvieracia
detektívka. Vo vlčom brlohu)
„Niekto spáchal skutočný zvierací zločin! A ďaleký les je hore
nohami…” Všetky tie drobné priestupky! Už ich má po krk! Koho
predsa zaujíma krádež borovicovej šišky, neodprataný trus na
lúke, či vytrhnuté pero z chvosta? Teraz sa to však stalo! Vražda!
A všetko čo patrí k skutočnému detektívnemu prípadu. Trúchliaca
vdova, chamtiví advokáti, svedkovia a podozriví. Detektív Jazvec
Starší a jeho pravá ruka, horkokrvný Jazvecour, už sú páchateľovi
na stope. (SK)

Stacy Greggová: Rýchlejšia ako vietor
Dievčenský román
Pôsobivý príbeh dvoch dievčat a ich milovaných koní, v ktorom
sa súčasné udalosti v Taliansku prelínajú s udalosťami druhej
svetovej vojny.
Keď stará mama Loretta vezme Lolu na letné prázdniny do
Sieny, svojho rodného mesta v Taliansku, Lola sa dozvie
o histórii svojej rodiny, hlbokom žiali a dobrodružstvách, ktoré
siahajú až do čias 2. svetovej vojny. V roku 1945 volali Lorettu
Odvážna divoška. Prezývku získala za výhru v slávnych
konských pretekoch Palio, ktoré sa v Siene konali každý rok, až
kým nevypukla vojna, a tým navždy poznačila jej život. Lola sa
chopí šance a zúčastní sa na moderných pretekoch Palio, aby
vzdala hold starej mame. (MB)

Linda Chapmanová: Kúzelný jednorožec. Silnější než kouzlo
Súmrak síce väčšinu času vyzerá ako obyčajný poník, avšak
zakaždým, keď Laura vysloví tajné zariekadlo, premení sa na
kúzelného jednorožca a spoločne potom lietajú po celom svete!
Nanešťastie sa počas jednej nočnej prechádzky oblohou,
Súmrak začne cítiť chorľavo a musia sa s Laurou nečakane
vrátiť domov. Situácia sa však opakuje a Laura si uvedomí, že
Súmrakovi nie je dobre vtedy, keď sa premení na jednorožca.
Nájdu však niečo silnejšie než kúzlo, čo by mohlo pomôcť?
(SK)

Iva Procházková: Karolína. Stručný životopis šestnáctileté
Napísať stručný životopis je ťažké. Obzvlášť, keď Karolína je
šestnásťročné dievča, ktoré toho na svoj vek už prežilo veľmi
veľa. Rozpisuje sa teda o svojej rodine, priateľoch a o tom, ako
chodí na balet a sníva o kariére slávnej primabaleríny.
Jedného dňa sa však nešťastne zraní, keď sa šplhá na zvonicu a
jej sny sa začínajú rozplývať. Počas dlhého pobytu v nemocnici
sa musí vyrovnávať s týmto problémom a okrem toho začne tiež
vznikať niečo ako vzťah medzi ňou a Levom, do ktorého bola
dlho zamilovaná, a kvôli ktorému tiež sa šplhala na zvonicu.
Všetko sa zdá byť príliš komplikované, avšak Karolína je
prirodzene tvrdohlavá, a tak sa nevzdáva a učí sa prijať nové
skutočnosti a otvárať sa novým možnostiam. (SK)

Jaroslav Foglar: Hoši od Bobří řeky

v slovenčine

Je to správna kniha pre správnych chlapcov. Dobrodružný
román vyzdvihuje priateľstvo, odvahu a ušľachtilý charakter.
Zachytáva príbeh chlapcov – nespratníkov, ktorí vytvoria klub
a pod vedením staršieho muža Rikitana usporadúvajú
pravidelné schôdzky a chodia na výlety. Vyvrcholením ich
činnosti je dvojmesačný výlet do Slnečnej zátoky, kde plnia
rôzne úlohy zadané Rikitanom. Za ich splnenie získavajú
bobríkov. Každý z chlapcov môže získať spolu 13 bobríkov,
napr. bobríka hladu, bobríka mlčania. Autor okorenil román aj
detektívnou zápletkou. Chlapcov ohrozuje “zelená príšera”.
Po dvoch mesiacoch sa chlapci z výletu vracajú úplne
zmenení – po charakterovej, aj telesnej stránke. Motivačný
román je vhodný pre chlapcov, ktorí už vyrástli z klasických
rozprávok. (MP)

Rick Riordan: Apollónův pád. Temné proroctví

v slovenčine Apolónov pád

Apollónove utrpenie sa nekončí! Všemocný boh slnka, svetla,
liečiteľstva, umenia, lukostreľby, poézie, tanca a proroctiev
naďalej trčí v koži smrteľníka Lestera Papadopoulosa. Z jeho
nadprirodzených schopností mu nezostala ani jediná a telo
nemotorného tínedžera, v ktorom sa ocitol, je len na zlosť. Diove
odpustenie a svoje miesto na Olympe však získa späť, iba ak
nájde staroveké zdroje proroctiev a oslobodí ich. Našťastie na to
nie je sám – po boku má starého známeho Lea Valdéza, jeho
draka Festusa a bývalú nymfu Kalypsó. Cesta za ďalším
Orákulom vedie na Stredozápad. Tam Lester objaví veci,
o ktorých ako Apollón nemal ani potuchy! (MB)

Peter S. Milan: Myšiaci na prvej výprave

Aďko a Maťko sú myšiaci – súrodenci, ktorí bývajú s rodičmi
v obývačke za knižnicou, v dome u Rybárikovcov.
Dobrodružní myšiaci sa vyberú na svoju prvú veľkú výpravu
– do kuchyne. Musia si dávať pozor nielen na pasce, ktoré
nastraží pán Rybárik, ale aj na kocúra Mura. Myšiaci počas
svojej výpravy popresúvajú pasce na myši, ktoré nastražil
pán domu, čo myslíte, chytí sa? Čo sa stane, keď sa pán
Rybárik nešťastnou náhodou ocitne uväznený v špajzi? Kde
nakoniec skončia Aďko a Maťko? E-kniha je vhodná pre deti
od 4 rokov a je dostupná v slovenčine. (LC)

Petra Braunová: Kuba nechce číst
Večer pred prvým školským dňom je v izbičke u malého
Kuba smutno. Kubo nechce ísť do školy, pretože nevie
čítať, ani písať. Starší kamaráti mu povedali, že to musí
vedieť každý, kto ide do školy. Prvé dni v škole je Kubo
trochu nesústredený, myslí na svoje obľúbené aktivity –
motorku, futbal, ale aj na svoju maminku. Doma sa mu
nechce čítať, ani písať. Keď pani učiteľka vyhlási súťaž
o bábiku a futbalovú loptu pre najsnaživejších žiačikov
z 1.A, všetko sa zmení. Kubo sa pustí do "boja" spolu so
spolužiakom Pavlom. Čo myslíte, kto vyhrá futbalovú
loptu? Keď si knižku prečítate celú, budete prekvapení
a možno aj trochu dojatí. E-kniha je vhodná pre deti od
6 rokov. (LC)

Pia Stromstad: 10 odvážnych expedícií. Príbehy dobrodruhov, ktorí išli za
svojím snom
Spoznaj dobrodruhov a objaviteľov modernej doby, ktorí si
zmerali sily s prírodou a neznámom. Neil Armstrong bol prvý
človek, ktorý stál na Mesiaci. Ellen MacArthurová oboplávala
celú zemeguľu na plachetnici úplne sama! Alan Eustace
zoskočil v špeciálnom skafandri z výšky nad 40 000 metrov.
A nikto nikdy nezostúpil tak hlboko pod zem ako Gennadij
Samochin. Ale aj Dian Fosseyová, ktorá bojovala za ochranu
ohrozených goríl horských. Čo v týchto ľuďoch vyvoláva túžbu
objavovať miesta, kam sa doteraz nikto neodvážil? Túžbu
vyšplhať sa najvyššie, potopiť sa najhlbšie, vydať sa na
vlastné nebezpečenstvo do nehostinných oblastí, hoci hrozí,
že sa nevrátia živí a zdraví? Kniha 10 odvážnych expedícií
vás zoznámi s dobrodruhmi a objaviteľmi modernej doby,
ktorí si zmerali sily s prírodou aj s neznámom a prepísali tak
históriu ľudstva a tiež upozornili na dôležité fakty. Kniha je
navyše doplnená o zaujímavé realistické ilustrácie Trond Bredesena. (SK)

Ivana Peroutková: Valentýnka a narozeniny

Valentýnka Králová je veľmi svojrázne a milé dievčatko, ktoré
ma výborné nápady. Hrá na klavír a má psíka Huga. Tiež má
troch výborných kamarátov Jonáša, Peťa a Zuzku. Prežíva
s nimi mnoho zaujímavých dobrodružstiev. Tentoraz
potrebuje vymyslieť darček pre svoju tetu Helenu
k narodeninám. Raz si vypočuje telefonát susedky pani
Vinšovej s kamarátkou. Tá bude vyrábať šumivé gule do
kúpeľa. To je teda nápad. Podarí sa Valentýnke a jej
kamarátom spomínaný darček zrealizovať? Kto bude mať
nakoniec najväčšiu radosť? (MB)

Tucet Himalájských pohádek

Trinásť krátkych rozprávok, ktoré sa rozprávajú už od nepamäti.
Dobrodružné príbehy zo života ľudí i zvierat spomedzi
himalájskych štítov, pralesov či tibetských planín s odkazom pre
malého aj veľkého čitateľa! (SK)

Beletria
Bohumil Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále
Pozoruhodný román, v ktorom významný český spisovateľ
podáva životný príbeh zakomplexovaného hlavného hrdinu Jana
Dítěho – od začiatku jeho profesijnej kariéry čašníka až po
cestára v zapadnutej horskej dedinke. Na postave Jana Dítěho
autor vykresľuje čitateľovi túžbu Jana po bohatstve, sláve, láske
a uznaní. Zaujímavá je aj postava hlavného čašníka v hoteli
Paríž, ktorého Dítě obdivoval za to, že vopred vedel odhadnúť
psychológiu každého hosťa. Vždy, keď sa ho Dítě spýtal, ako na
to prišiel, jeho odpoveď znela: “Obsluhoval som anglického
kráľa”. Túto typickú vetu zdôraznil autor aj v názve diela. Román
bol sfilmovaný. (MP)

Olga Tokarczuk: Okamžik medvěda
Súčasná poľská autorka (dnes už nositeľka Nobelovej ceny za
literatúru), sa nebojí klásť otázky mierené nie len na sociálne
medziľudské väzby všeobecne, ale taktiež ich kladie
nepokrytecky aj svojmu najbližšiemu prostrediu, svojim
krajanom, kde je hlavným myšlienkovým prúdom katolícky
nacionalizmus. Doma je za svoje názory samozrejme
kategorizovaná ako kontroverzný autor, no v samotnej zbierke
kritických esejí a angažovaných fejtónov sa napriek naliehavosti
daných tém číta prekvapivo ľahko. Neútočí. Píše tu
zrozumiteľne, plynule, s dávkou logickej argumentácie a zároveň
sa opiera o mnoho súčasných i minulých mysliteľov. Tí jej slúžia
na vlastné interpretácie, vytváranie vlastných ideálnych
utopistických svetov. Svetov, v ktorých vieme žiť bez predsudkov
nielen medzi sebou navzájom, ale aj s prírodou, kde idea nadradenosti je pre autorku
absenciou fantázie. (BW)

Nikola Valová: Namazaným dolů
Svižný humoristický román, v ktorom sa spozná hociktorá z nás.
Budete sa smiať nahlas! Život mladej herečky Valentíny je ako
béčkový film. Býva v suterénnom byte, hovorí si herečka, ale
o poriadnu rolu zatiaľ nezavadila. Krásny princ, ktorý by
v obtiahnutom tričku zazvonil pri jej dverách a povedal milujem ťa,
nejako nezvoní. Keď sa v jej živote objavia dvaja muži – kamarát

z detstva a charizmatický herec z holandského súboru, ktorý hosťuje u nich
v divadle, cíti v kostiach, že sa blíži „dramatický zvrat“. Bude to zvrat k lepšiemu alebo
k horšiemu? (MB)

Ladislav Muška: Vážení truchlící a ostatní hosté
Vážení truchlící a ostatní hosté.... je kniha, nad ktorou sa väčšina
tých, ktorí ju otvoria, hlasno smeje. Autor Ladislav Muška, spevák
a spisovateľ s kolegami muzikantmi neúnavne zapisoval perličky
z prejavov pohrebných rečníkov a vznikla vtipná kniha na domáce
obveselenie, na spoločné čítanie na večierkoch ...(EHa)

Sally Rooney: Normálni ľudia
Jeden z najoceňovanejších románov súčasnosti. Víťaz Costa Novel
Aword za najlepší román roka 2018, či nominácia na Man
Brookerovu cenu za rok 2018. Proste literárny fenomén dekády!
Normálni
ľudia
sú
príbehom
Connela
a Marianne
o neprekonateľnom priateľstve a láske... O ľuďoch, ktorých
vzájomná príťažlivosť a zároveň neznesiteľná vzdialenosť
dovádzajú k poznaniu, že nemôžu byť spolu, ani jeden bez
druhého. Podáva svedectvo o tom, aké ťažké je zmeniť sa, stať sa
tým, čo považujeme za „normálne“. Jednoduchý príbeh, ale
vyrozprávaný s inteligenciou, vtipom a jemnosťou. Autorkina
genialita spočíva v jej schopnosti sledovať subtílne zmeny jej
postáv, a to v ich vnútornom svete, ako aj vo vzťahu k sebe
navzájom. Absolútne fascinujúce. (ZB)

Peter Pišťanek: Rivers of Babylon II.
Pre fanúšikov prvého dielu tohto post-moderného bratislavského
románu mám upozornenie. Veľký Rácz už svoj vrchol dosiahol,
a preto sa v pokračovaní autor venuje iným postavičkám
pohybujúcim sa v okolí hotelu Ambassador. Samozrejme, že
v takomto prostredí sa nevyhnutne občas objavuje aj sám Rácz,
no tentokrát sledujeme cesty k úspechom a neúspechom inej
postavy v pornogrotesknom svete malých kriminálnikov. Román
je roztrieštenejší na viacero drobných príbehov, no stále písaný
neotesaným hranatým, mestsko-insitným štýlom, pre ktorý
máme Pišťanka radi. (BW)

Jitka Ludvíková: Muži zrají jako víno
Vtipný príbeh o lekárovi Bartákovi, ktorého život sa zmení, keď
vyhlási medzi priateľmi, že nič nemá proti emancipácii žien.
Manželka sa rozhodne ukončiť materskú dovolenku a prijať
lukratívnu prácu v zahraničí. Z usadeného lekára v rokoch
s mladou manželkou a dvoma malými deťmi sa po presťahovaní
do Nemecka stáva muž v domácnosti, ktorý sa stará nielen o deti,
ale aj psa a králikov. Autorka vtipne vystihuje myšlienkové
pochody a reakcie hlavného hrdinu na bežné situácie, ktoré so
sebou prináša jeho nová úloha v domácnosti a v novej krajine,
ktorej reč neovláda. Ak sa chcete pobaviť, určite siahnite po
knihe. Kniha je voľným pokračovaním úspešných titulov Zkrocení
mlsného muže a Osvícení zoufalého manžela. (JL)

Olga Tokarczuková: Bizarní povídky
Súbor desiatich poviedok súčasnej poľskej autorky s veľmi
príznačným názvom je vskutku zvláštne čítanie s prekvapivými
pointami. V skratke sa jedná o pútavé, neuveriteľné príbehy
odohrávajúce sa či už v súčasnom svete, ako sa nazdávame, že
ho poznáme, ale aj v minulosti vzdialenej stáročia, kde sa
stretneme s alternatívnou fiktívnou históriou vytvárania
východoeurópskych mýtov, či dystopickej blízkej budúcnosti, ku
ktorej smerujeme. Okrem fantázie pracuje aj s faktami, čím si stráži
hranicu zdanlivej neuveriteľnosti. Sú teda pre čitateľa dráždivými
podnetmi na úvahy, kam všade je schopný človek zájsť, v kontexte
s danou dobou, či už vedome, alebo nevedome. (BW)

Alena Jakoubková: Hledám manžela..., děti vítány

Sandra má štyridsať rokov a žije v manželstve s neverným manželom
bez detí. Manžel jej oznámi, že s mladou milenkou čaká dieťa. Sandra
má najlepšiu kamarátku Pavlínu, ktorá vymyslí plán. Začne Sandru
zoznamovať s mužmi, ktorí sa o svoje deti starajú sami. Plán to nie je
zlý, potenciálni ženísi sú sympatickí, ale.....Sandre sa páči Libor a tak
sa raz stretnú a Sandra s ním prežije najkrajšiu noc svojho života.
Libor jej však ráno dá jasne najavo že medzi nimi sa o žiadnu lásku
nejedná. Bolo to pekné, ale city do toho ťahať nebudeme....(MB)

Alena Jakoubková: Čiň manželu dobře – peklem se ti odmění
Oddychová
kniha,
ako
všetky
ostatné
autorkine.
Agáta je zakríknutá mladá žena z rodiny známeho primára,
ktorý je v domácnosti ovládaný silnou, krásnou manželkou bez
možnosti vyjadriť svoj názor. Agáta sníva o tradičnej rodine,
kde bude vládnuť láska a rešpekt. Vydá sa za mladého lekára,
ktorému vyhovuje jej pozitívny vzťah k domácnosti a deťom, aj
postavenie jej otca a oboje (ne)patrične využíva. Po 10 rokoch
manželstva a ďalšej manželovej "akcii" Agáta vytriezvie.
Dokáže sa odstrihnúť od manžela a začať nový život? (JL)

Fredrik Backman: Muž jménem Ove

Zdanlivo obyčajný príbeh staršieho muža, ktorý sa snaží
vysporiadať so svojou samotou a smútkom po nečakanom
odchode do dôchodku a smrti milovanej ženy. Ove je čierno-biely,
to jeho žena ho dopĺňala farbami. Je nevrlý, uzavretý, ale zároveň
poctivec s dobrým srdcom. Stratil zmysel svojho žitia a tvrdohlavo
sa pridŕža aspoň svojich stereotypov a pravidiel. Najprv vám pôjde
na nervy, potom ho pochopíte a nakoniec si ho zamilujete. Je
dôkazom toho, že aj v staršom veku sa môže človek zmeniť, inak
vnímať svojich susedov a možno vám pripomenie nejakého
„frfloša“ vedľa vášho vlastného bytu.
Autor knihy dojemne vyrozprával hrejivý ľudský príbeh o starobe,
láske a priateľstve. Mieša sa v ňom humor, smútok, horkosť, ale aj
nádej a znovuobjavený dôvod žiť. Núti nás k zamysleniu, čo nám
život dáva a čo berie. Rozhodne odporúčame stráviť čas v spoločnosti svojrázneho muža
menom Ove. (ZO)

Charles Martin: Když zpívají cvrčci
Jonathan Reese Mitchell bol vynikajúcim kardiochirurgom.
Počas svojej aktívnej činnosti zachránil životy mnohých
pacientov. Svoju manželku Emmu však vyliečiť nedokázal. Po
jej smrti zanechal lekárske povolanie a odišiel žiť k jazeru
Burton. Tu sa spoločne so svojím švagrom Charliem začal
venovať renovácii starých pretekárskych lodí. Po čase sa
zoznamuje s dievčatkom Annie, ktoré si predajom citronády
a chovom svrčkov snaží zarobiť na operáciu srdca. Trpí tým
istým ochorením ako lekárova manželka. Annin stav sa
neúprosne zhoršuje. Mitchell si to uvedomuje. No zároveň vie,
že ak jej chce pomôcť, musí prekonať sám seba a vrátiť sa
k svojej práci, v ktorej bol odborníkom. Podarí sa mu zachrániť
Annie? Dokáže sa po rokoch vyrovnať so smrťou manželky
a nájsť nový zmysel života? (EHu)

Kelli Estesová: Dívka, která psala na hedvábí
Príbeh dvoch mladých žien sa odvíja u každej v inej časovej
rovine, pričom minulosť nezvratne ovplyvní súčasnú dejovú líniu.
Je inšpirovaný skutočnými udalosťami v dobe, keď Seattlom
otriasali vlny nenávisti voči prisťahovalcom a keď bolo nutné
robiť rozhodnutia, ktoré sa už nedali vziať späť.
Čerstvá absolventka ekonómie Inara Ericsonová zdedí po tete
dom na ostrove Orcas, ktorý plánuje predať, s čím sa stotožňuje
aj jej otec. Inara však zmení svoje rozhodnutie a nadchne sa
prianím svojej zomrelej tety, aby schátralý dom prebudovala na
penzión. Pri prehliadke domu zomrelej tety nájde neobyčajný kus
hodvábu, pokrytý veľmi zložitou výšivkou. Tento zdanlivo
bezvýznamný predmet ukrýva veľké tajomstvo. Mladá žena
v snahe rozlúštiť význam skrytého posolstva kontaktuje
charizmatického profesora Daniela China. Spoločne potom odkrývajú príbeh čínskej dievčiny
Mei Lien, ktorá do výšiviek vpísala svoj pohnutý osud. Pátranie dvojice však odhalí omnoho
viac. Inara a Daniel zistia, že ich rodina skrýva desivé tajomstvo, a že obaja majú s čínskym
dievčaťom viac spoločného, než by im napadlo. (MP)

Carolina Setterwallová: Doufejme v to nejlepší
Autentická a úprimná spoveď o strate, láske a nádeji. Keď ti
naposledy prajem dobrú noc, netuším, že to je naozaj naposledy.
Keby som niečo tušila, najskôr by som do našej rozlúčky vložila
viac energie. Namiesto toho ti oznamujem, že si asi čoskoro
pôjdem ľahnúť k Ivanovi. Neprotestuješ. S pohľadom upretým na
obrazovku počítača ma necháš odísť. A ja teda odchádzam.
Domnievam sa, že sa uvidíme ráno. Nie je tomu tak. Neuvidíme
sa už nikdy.
Jedného rána nájde Carolina svojho manžela v posteli mŕtveho.
Zrazu je úplne sama s malým synčekom a musia začať žiť nový
život. Dúfajme v to najlepšie je fantastické zúčtovanie nielen so
smrťou, ale aj so životom, s láskou, rodičovstvom, modernými
vzťahmi a ich nemilosrdnými očakávaniami. Čitateľ sprevádza
Carolinu takmer desiatimi rokmi jej života a pozoruje pritom jej zamilovanie aj smútok, jej
život, ktorý sa napriek prísnemu naplánovaniu náhle rozhodne vydať úplne iným smerom.
(MM)

Tatiana Čuperková - Brezinská: Nájdu si tě v Římě

v slovenčine

Eva je mladá žena, ktorá sa po 4-ročnom vzťahu rozišla so
snúbencom, dala výpoveď a rozhodla sa splniť svoj sen. Otvorila
si v Trnave malý obchodík s talianskym tovarom. Občas zaskočí
na pár dní do Ríma načerpať inšpirácie a nakúpiť tovar. Má tu
kamaráta, s ktorým sa nezáväzne stretáva a užíva si. Je
spokojná, nič nerieši, až kým si ju nevšimne bohatý právnik,
ktorý ju požiada o ruku. Všetko sa zdá ako sen, až kým sa
nepoháda so snúbencom. Zrazu je tu veľa otáznikov. Čo je
správne?
Ak máte radi Rím a všetko talianske, odporúčam. Počas deja si
pripomeniete uličky a pamiatky Ríma, Florencie, atmosféru
Talianska. Ak ste tam neboli, skvelá inšpirácia! Kniha je
oddychová, písaná s láskou a humorom. (JL)

Jostein Gaarder: Bábkar
Hlavný protagonista psychologického románu Jakop je osamelý
muž. Absencia lásky a spolupatričnosti ho sprevádza od detstva.
V dospelosti si neexistujúce rodinné vzťahy kompenzuje
pedantným
prehlbovaním
vzťahov
medzi
starodávnymi
indoeurópskymi jazykmi. Jeho vášňou je jazyk a nachádzanie stále
nových súvislostí v tejto najširšej jazykovej skupine na svete. Jeho
nadpriemerné jazykové schopnosti, spolu s jeho inteligenciou
a vysoko rozvinutou empatiou, mu pomáhajú pri socializácii sa na
rôznych pohreboch a svadbách. Takúto barličku skutočne
potrebuje, pretože sa jedná o životné udalosti cudzích ľudí. Jakop
jednoducho nevie odolať, pokiaľ niekde zazrie pozvánku na
veľkolepý obrad alebo poslednú rozlúčku. Najmä pokiaľ po obrade
nasleduje recepcia alebo oslava. Tam má možnosť prezentovať sa
vždy s čistým štítom, príbuzných ohúriť svojimi vedomosťami a neraz si svoju identitu ohýbať
a prispôsobovať daným okolnostiam. Samozrejme vie si ju idealizovať. Napríklad nie je iba
obyčajným učiteľom lingvistiky, ale profesorom a so zosnulým viedli dlhé debaty na také či
onaké témy, čím šikovne skladá kompliment človeku, ktorý už nemôže oponovať
a pozostalým, ktorí chcú v daný moment počuť len o najlepších kvalitách zosnulého. Avšak
Nórsko je predsa len malá krajina. Na obradoch sa začínajú opakovať isté osoby. A nie
hocijaké, ale aj vzdelané, krásne, mladé a nebezpečné. Preto musí byť Jakop stále
opatrnejší a vedieť šikovne kľučkovať v istých nepresnostiach jeho kvetnatého rozprávania,
ktoré svojou opisnosťou často presahuje sivú realitu bytia. Ešteže má skvelého blízkeho
a jediného osobného priateľa Pelleho, ktorý mu vie vždy najlepšie poradiť. Pellemu na
Jakopovi naozaj záleží a na rozdiel od neho je zásadne priamy a niekedy až uštipačne
úprimný. Škoda len, že ožíva iba vtedy, keď si ho môže navliecť na ruku... (BW)

Virginie Grimaldi: Parfum šťastia najkrajšie vonia v daždi

Je možné oživiť vyhasnuté city? A dokáže láska skutočne prekonať
čokoľvek?
Stačia tri slová „Už ťa nemilujem“ a Pauline sa zrúti svet. Spolu so
svojím štvorročným synom sa nasťahuje k rodičom a nechá dni
voľne plynúť v nádeji, že bolesť pominie. Až kým sa jedného dňa
nerozhodne vziať svoj život opäť do vlastných rúk. Ak Benove city k
nej naozaj ochladli, je načase mu ich pripomenúť. Každý deň mu
teda napíše jednu spomienku z ich spoločného života. Toto
ponorenie do minulosti však vyplaví na povrch tajomstvo, ktoré
naveky pochovala v hĺbke svojho srdca. (EHu)

Detektívky

Alex North: Našeptávač

v slovenčine Šepkár

Po smrti manželky sa Tom Kennedy so synom Jakom
presťahujú. Ich novým domovom sa stane dedina Featherbank,
kde sa snažia začať nový život. V dedine však pred dvadsiatimi
rokmi sériový vrah zavraždil päť chlapcov. Zločinca, ktorý mal
prezývku Šepkár, vypátrali, chytili a uväznili.
Otec so synom si postupne zvykajú na život v novom dome. No
jedného dňa zmizne chlapec. Jake sa začne správať čudne.
Tvrdí otcovi, že za oknom počuje šepot...
Knihu plnú dynamiky a napätia nepustíte z rúk, až kým ju
nedočítate. (EHu)

Camilla Läckberg: Ženy bez slitování

Tri ženy, traja muži tyrani. Ingrid mala rozbehnutú slušnú
kariéru a vzdala sa jej kvôli Tommymu. Ten sa jej nakoniec za
všetku starostlivosť odvďačil neverou a nie jednou. Viktoria sa
presťahovala z Ruska, kde bola priateľkou mafiána. Po jeho
smrti potrebovala z krajiny zmiznúť a bez toho, aby to
spočiatku tušila, vzala si cez internetovú zoznamku Švéda
Malteho, ktorý sa ukázal ako všetko iné, len nie ten dobrý, milý
a tučný dobrák, ktorý ju bude na rukách nosiť. Ponižoval ju,
správal sa k nej ako k odpadu a ešte za to požadoval vďaku.
Birgitta je už žena v dôchodkovom veku, obľúbená a veľmi
dobrá učiteľka, ktorá celý život čelila fyzickému násiliu zo
strany svojho muža Jacoba. Tak veľmi sa hanbila za svoje
modriny, až zanedbávala preventívne lekárske prehliadky, čo
sa jej teraz vypomstilo. Tieto tri ženy sa nezávisle na sebe
jedného dňa rozhodnú, že ich majitelia si zaslúži smrť. Ako to
vykonajú? A čo všetko sa ešte stane ? (MB)

Jorn Lier Horst: Katharinina šifra

v slovenčine Katharinin kód

Katharina Haugenová zmizla. Pred dvadsiatimi štyrmi rokmi. V
jej dome v kuchyni na stole zostal list papiera so sériou číslic
roztrúsených pozdĺž troch kolmých línií. Vyšetrovaním prípadu
bol poverený inšpektor William Wisting, ktorý sa postupom času
spriatelil s manželom Kathariny. Na výročie jej zmiznutia sa
obaja muži zvykli stretnúť. Posledné stretnutie sa však
neuskutočnilo. Martin Haugen zmizol.
Inšpektor sa púšťa do vyšetrovania. Rozlúšti za pomoci
vyšetrovateľa z kriminálnej polície Katharinin kód?
Kniha plná napätia a akčných scén je úvodom štvordielnej série
s názvom Odložený prípad. (EHu)

Katarína Holetzová: Smečka

v slovenčine Svorka

Detektívna zápletka sa začína vraždou v luxusnom hoteli
Chatteau Konrád, ktorý bol v minulosti detskou ozdravovňou.
V nej absolvovala pobyt aj skupina chlapcov – Rýchle labky.
O ich zážitkoch existuje denník. A práve členovia tejto skupiny
zomierajú za záhadných okolností. Vraždy vyšetruje zvlášna
protikladná dvojica detektívov René Juhász a Richard Potančok.
Vyšetrovanie naberá v závere na obrátkach. Cítite, že sa blíži
koniec, no netušíte, kto je vrahom. (MP)

Dot Hutchisonová: Sběratel motýlů

v slovenčine Záhrada motýľov

Záhrada, kvitnúce rastliny a zbierka nádherných motýľov –
mladých žien, ktoré niekto uniesol. O to všetko sa stará
Záhradník – muž posadnutý uchovávaním krásnych dievčat.
Jednou z nich je Maya, ktorá prežije jeho choré nápady a ktorej
sa postupne podarí odkryť podrobnosti o svojom väzniteľovi a aj
o desivom mieste, kde sa ona a ostatné dievčatá nachádzajú.
Dosiahne cieľ, ktorý si vytýčila – útek z tohto strašného miesta?
Prežijú všetky uväznené dievčatá? Prípadom zmiznutých
dievčat sa zaoberajú agenti FBI Victor Hannoverian a Brandon
Eddison. Podarí sa im vyriešiť jeden z najotrasnejších prípadov
svojej kariéry? (EHu)

Bernard Minnier: Sestry
Piaty diel trilerovej série, v ktorej sa kriminalista Servaz vracia
k svojmu prvému prípadu. Máj 1993. Začínajúci policajt Martin
Servaz sa zúčastnil neúspešného vyšetrovania dvojnásobnej
vraždy sestier, pripútaných k stromom, oblečených v šatách
k prvému svätému prijímaniu. Miesto činu nápadne pripomína
scénu z knihy Erika Langa, známeho autora drsných krimi
románov, ktorého sa však nepodarí usvedčiť a vyšetrovanie je
plné pochybností. O dvadsaťpäť rokov neskôr otrasie
verejnosťou podobný prípad záhadnej vraždy ženy v bielom.
Šokovaný Servaz je priam posadnutý hľadaním súvislostí medzi
oboma prípadmi – usvedčili vtedy skutočného vraha? Minulosť
sa mení na trýznivú nočnú moru... (ZB)

Bernard Minnier: Noc

aj v slovenčine

Štvrté pokračovanie bestsellerovej série s kriminalistom
Martinom Servazom. Počas temnej nočnej búrky v Severnom
mori na ropnej plošine pristáva helikoptéra s Kirsten
Nigaardovou, ktorá prichádza vyšetrovať vraždu. Jeden muž
záhadne zmizol a Kirsten objaví v jeho kabíne zvláštnu sériu
fotografií. O pár dní neskôr už sedí v toulouskej kancelárii
kriminalistu Martina Servaza, ktorý si snímky so záujmom
pozerá. Je na nich on sám zachytený objektívom

nepolapiteľného sériového vraha Juliana Hirtmanna. To však nie je všetko. Na jednej
z fotografii je i malé dieťa a jediné slovo: Gustáv. Pre Kirsten a Martina sa začína desivá
výprava s ešte desivejším nepriateľom na jej konci. (ZB)

Mark Griffin: Sběratelé zla
Detektiv Bishop z Metropolitnej polície v Londýne požiada
forenznú psychologičku Holly Wakefieldovu o spoluprácu pri
vyšetrovaní vraždy. Holly sa pri pohľade na rozrezané telá a to,
ako sú naaranžované, vydesí, pretože to vyzerá, že sú dielom
sériového vraha, ktorý určite čoskoro zabije znovu.
Prenasledovanie sériových vrahov nie je pre Holly nič nové,
teraz s ňou však páchateľa niečo spája. Niečo, čo sa Holly snaží
celý život skrývať. A teraz jej neostáva nič iné, len sa temnej
minulosti konečne postaviť čelom...(MS)

Dot Hutchisonová: Májové růže
V záhrade, kde psychopat držal mladé dievčatá v zajatí, vypukol
požiar. Agenti FBI Hannoverian, Eddison a Ramirezová pomáhajú
obetiam, ktoré prežili, vrátiť sa do života na slobode. Vyšetrovací
tím sa snaží vypátrať sériového vraha skôr, ako sa stane jeho
terčom ďalšia dievčina. Jednou z možných obetí je Priya, ktorej
staršiu sestru vrah väznil a zabil v záhrade. Priya s mamou sa
každých pár mesiacov sťahujú z miesta na miesto, no
nenachádzajú hľadaný pokoj. Pomôže Priya agentom chytiť
vraha? Bude riskovať svoj život? Podarí sa jej pomstiť smrť svojej
sestry? Odpovede na otázky nájdete v knihe Májové růže, ktorá je
pokračovaním knihy Sběratel motýlů. (EHu)

Peter May: Karanténa
Knihu Karanténa (v angličtine vyšla pod názvom Lockdown –
výraz, ktorý aj u nás za vyše polrok zdomácnel) napísal
známy autor detektívnych románov Peter May pred 15 rokmi.
Podľa jeho vlastných slov už z marca tohto roka, kým vtedy
nikto nechápal, o čom píše, v súčasnosti to chápu už všetci,
lebo všetci prešli tou istou spoločnou skúsenosťou. Ak za
hlavnú úlohu spisovateľa považuje May skúmanie sveta
a ľudskej rasy, tak v tomto vyniká – alebo – ako konštatovali
britské noviny Observer, autor bol až strašidelne predvídavý.
Dej sa odohráva v postapokalyptickom Londýne, ktorý
zachvátil smrteľný vírus (omnoho smrteľnejší ako COVID),
nemocnice sú preplnené, v uliciach vládne chaos a násilie, je
vyhlásené stanné právo. Inšpektor Jack MacNeil, ktorý má –
ako to už v drsných detektívnych príbehoch býva – problémy
v rodinnom i pracovnom živote (vlastne v policajnom zbore
končí), vyšetruje svoj posledný prípad. Vraždu dieťaťa,
ktorého kostra sa našla na stavenisku narýchlo budovanej poľnej nemocnice. (AZ)

Ann Granger: Taková je vražda
Klasická detektívka z anglického vidieka, v ktorej
superintendent Alan Markby rozplieta prípad vydierania
Alison Jennerovej – druhej manželky bohatého člena
správnej rady niekoľkých firiem. Alison dostáva výhražné
anonymné listy spojené s prípadom, ktorý sa odohral pred
25 rokmi. Súd vtedy zbavil Alison obvinenia, že zavraždila
svoju pratetu. Niekto má ale dojem, že sudca nerozhodol
správne a chce, aby Alison za vraždu pykala. Markby sa
najprv nechce prípadom zaoberať. Keď sa však
vyšetrovanie zasielania nenávistných listov zmení na
prenasledovanie vraha, pustí sa do riešenia prípadu.
S pomocou inšpektorky Jess Campbellovej, novej posily
tímu, objasňuje Markby dávnu záhadu a jej desivý odkaz.
Pátranie je zložité a záver napínavý. Detektivka je pekným
zavŕšením série prípadov Mitchellovej a Markbyho. (MP)

Michel Bussi: Nikdy nezapomenu

Mnoho ľudí sa vo svojom živote už ocitlo v nesprávnom čase na
nesprávnom mieste, a to poznačilo ich celé nasledujúce bytie.
Presne toto sa prihodilo aj hlavnému hrdinovi knihy Jamalovi. Na
jednej z prechádzok zazrie červený šál. O kúsok ďalej zbadá na
kraji útesu mladú ženu, ktorá je rozhodnutá skoncovať so
životom. Jamal ju chce zachrániť, no nepodarí sa mu to. Pri
vyšetrovaní smrti ženy sa Jamal stáva hlavným podozrivým.
Zistilo sa, že žena bola pred smrťou znásilnená a potom
uškrtená šálom. Ako je to možné, keď ju Jamal videl ešte živú?
Po čase Jamal začne dostávať anonymné listy, v ktorých sa
nachádza dokumentácia podobných dvoch vrážd spred desiatich
rokov. Podarí sa Jamalovi dokázať svoju nevinu? Odpoveď nájdete v napínavom
mysterióznom trileri. (EHu)

Dan Simmons: Terror
Terror je názov jednej z dvoch skutočne existujúcich lodí
britského námorníctva, ktoré sa v roku 1845 vybrali hľadať
severozápadnú cestu, ktorá by spájala Atlantický oceán
s Tichým oceánom. Druhá loď sa volala Erebus. Kapitánom
expedície bol už skúsený a slávny polárnik sir John Franklin,
ktorý už absolvoval expedíciu do Arktídy. Tej sa zúčastnil aj
kapitán Francis Crosier, ktorý sa stal taktiež kapitánom lode
Terror. Kapitánom Erebusu sa stal mladý, menej skúsený, no
hrdý James Fitzjames. Obe lode boli po technickej stránke tým
najlepším, čo dokázali Briti na výpravu pripraviť. Mali pancierom
vystužené trupy a zásoby potravín a alkoholu na tri roky. Napriek
najlepšej možnej príprave v danej dobe, po opustení zastávky v
Grónsku, ich už nikto nikdy nevidel. Lode ani posádku nenašla
už žiadna z mnohých záchranných misií. Genius loci beznádejne
uviaznutých lodí v hradbách ľadu dráždi predstavivosť majstra hororovej fantastiky Dana
Simmonsa. K tematike pristupuje vážne s naštudovaním ohromného množstva faktov o
britskom námorníctve 19. storočia, vďaka ktorým môže táto kniha nadchnúť aj čitateľa
historických románov. Dej vyrozpráva 11 mužov posádky. Ich prostredníctvom sme
svedkami oceľovej morálky, ktorú až zázračne dlho drží kapitán Crosier (sám bojujúci so
svojimi démonmi), no vzápätí sme svedkami úpadku cti námorníkov vedomých si fatálnosti
ich výpravy. V skutočnosti sú tu nakoniec najdesivejšie osobné pohnútky jedincov. Sú
hroznejšie ako teploty mínus 75 stupňov Celzia, alebo Addisonova choroba, pri ktorej muži
krvácajú zo všetkých otvorov vrátane očí a bezzubé ďasná im rozkvitajú ako ruže, alebo

neidentifikovateľné biele monštrum, ktoré nezabíja kvôli prežitiu. Pokiaľ si teda chcete
vychutnať prichádzajúcu zimu s vedomím, že vždy môže byť aj horšie, prečítajte si mrazivo
dlhý hororový román Terror. (BW)

S. K. Tremayne: Dítě ohně
Rachel s Davidom uzavrú manželstvo. Rachel opúšťa svoje
bydlisko v Londýne a sťahuje sa za manželom do Cornwallu.
Manžel má z predchádzajúceho vzťahu syna Jamieho. Jeho
správanie začne časom Rachel znervózňovať, pretože Jamie
tvrdí, že ho prenasleduje prízrak jeho mŕtvej mamy. Rachel sa
snaží zistiť od manžela príčinu Jamieho správania. Čo sa presne
stalo pred dvoma rokmi, prečo vlastne zomrela Davidova bývalá
manželka? Rachel má jednoducho strach, pretože sa blížia
Vianoce a Jamie jej povedal, že vtedy zomrie. Vyplní sa Jamieho
predpoveď? Odpoveď nájdete v tomto výbornom psychotrileri.
(EHu)

Michel Bussi: Maminka neříka pravdu

v slovenčine Mama klame

Triler ponúka netradičný a napínavý príbeh spornej identity
dieťaťa. Zaujímavé sú pasáže venované detskej psychike. Za
komisárkou Mariannou Augressovou príde detský psychológ Vasil,
aby mu pomohla rozriešiť záhadné tvrdenie trojročného chlapca
Maloneho. Doporučila mu ho priateľka Angie. Chlapček tvrdí, že
jeho matka Amanda nie je jeho skutočná mama. Dôležitú úlohu v
tomto príbehu zohráva aj plyšový hlodavec Guti, ktorý chlapcovi
rozpráva každý večer rozprávku. Malone sa s ním nechce rozlúčiť
ani na minútku. Policajtka Marianne súčasne rieši aj prípad veľkej
lúpeže spojenej so smrťou manželskej dvojice, ktorá sa podieľala
na lúpeži. K lupičskej partii patrí aj postrelený Soler, ktorý
príslušníkom miestneho policajného zboru uniká. Polícia pátra aj
po ukradnutom lupe. Kto je vlastne Malone? Čie je to dieťa? (MP)

Životopisy a faktografické romány

Heda Margoliová Kovályová a Helena Třeštíková: Hitler, Stalin ... a já
Ide o takmer doslovný prepis rozhovoru filmovej
dokumentaristky
Heleny
Třeštíkovej
s
českou
spisovateľkou a prekladateľkou Hedou Margoliovou
Kovályovou (známou aj ako Heda Margolius Kovály).
Heda Margoliová Kovályová (1919 – 2010) sa narodila
v Prahe do židovskej rodiny spoluzakladateľa továrne
Waldes Koh-i-noor. Vydala sa za doktora práv Rudolfa
Margolia, no už v roku 1941 ich odvážajú do geta v Lodži,
kde žijú niekoľko rokov. Nasleduje deportácia do
Osvienčimu, kde jej zahynú rodičia. Pri pochode smrti sa
jej podarilo utiecť do Prahy, ale bývalí priatelia sa ju boja
ukryť. Po vojne sa znovu zvítajú s manželom, ktorý
takisto prešiel niekoľkými koncentračnými tábormi,
a v dôsledku tejto skúsenosti vstupuje do komunistickej
strany. Po roku 1948 sa Rudolf Margolius stáva
námestníkom ministra zahraničného obchodu, avšak
v roku 1952 je v procese s Rudolfom Slánskym odsúdený na smrť. Heda Margoliová ako
manželka nepriateľa ľudu zostáva bez bytu a prostriedkov. Nemôže nájsť prácu ani
v robotníckej profesii a za príživníctvo jej hrozí väzenie a odobratie dieťaťa. Tak prijíma
ponuku svojho priateľa Pavla Kovályho stať sa jeho manželkou, a už pod menom Heda
Kovályová začína prekladať svetových spisovateľov Zweiga, Wellsa, Chandlera,
Steinbecka… Po auguste 1968 s manželom emigrovali do USA, kde sa zamestná ako
knihovníčka na Harvard Law School Library. V roku 1972 vydala autobiografiu Na vlastní
kůži, ktorá sa stretla s mimoriadnym ohlasom. (AZ)

Edith Eva Egerová: Máme na vybranou. I v pekle může vzklíčit naděje
Rodáčka z Košíc, uznávaná americká psychologička Edith Eva
Eger(ová), sa narodila do maďarskej židovskej rodiny. Opisuje
svoje detstvo v predvojnovej východoslovenskej metropole,
ako radostne v červených čižmičkách a maďarskom kroji
tancom vítala „osloboditeľa“ Horthyho a ten ju za tento tanec
objal, a ako ju onedlho nato s rodičmi a jednou sestrou
deportovali do Osvienčimu, kde tiež tancovala – tentoraz
neradostne a nedobrovoľne pre Mengeleho. Keď zázrakom
prežila, z hromady mŕtvych tiel ju vytiahli americkí vojaci, po

návrate a zotavení sa z útrap si berie za manžela prešovského židovského podnikateľa Bélu
Egera, s ktorým ale po prevrate v roku 1948 uteká do USA. Tam sa od pomocných prác,
s akými začínala väčšina emigrantov, vypracovala na špičkovú odborníčku, ktorá sa okrem
iného venovala vojnovým veteránom trpiacim posttraumatickou stresovou poruchou. (AZ)

Karol Richter: Zločin, který unikl trestu

Pohľad na vyvraždenie pätnásťtisíc poľských dôstojníkov –
vojnových zajatcov – sovietskou NKVD na pozadí vývoja vzťahov
nacistického Nemecka a Stalinovým Sovietskym zväzom.
Richter sa, okrem líčenia diplomatických rokovaní a samotného
masakru, venuje aj odhaleniu daného zločinu a jeho povojnového
zamlčovania. (EHa)

Julia Child: Můj život ve Francii
Svojim rodákom žijúcim na polotovaroch a fastfoode ukázala, že
obyčajné aj výnimočné pokrmy francúzskej kuchyne sa dajú
zvládnuť i v bežných amerických kuchyniach. Kulinárska ikona
Julia Child vo svojej autobiografii Můj život ve Francii
s nákazlivým entuziazmom opisuje, ako sa (už hlboko dospelá)
naučila variť a vychutnať si život so všetkým, čo k nemu patrí –
jedlom, pitím, priateľstvami. „Táto kniha hovorí o veciach, ktoré
som vo svojom živote milovala najviac: o mojom manželovi
Paulovi Childovi, la belle France a nekonečnej radosti z varenia
a jedla.”
V roku 2000 udelili Julii Child francúzske štátne vyznamenanie
Rad čestnej légie a bola zvolená za členku Americkej akadémie
umení a vied. (AZ)

Michael Krupp: Osmnáct století Izraele
Osmnáct století Izraele je stručným prehľadom dejín Izraela
a predovšetkým jeho židovského obyvateľstva od prelomovej
katastrofy zničenia druhého Chrámu cez pohnuté dejiny
prenasledovania až po zrodenie sionistického hnutia
v 19. storočí. Michael Krupp v tejto knihe vyvracia široko
prijímanú predstavu, že dejiny Židov v Izraeli končia porážkou
židovského povstania proti Rímu a znovu začínajú až vznikom
sionizmu a moderného štátu Izrael. Líči neľahké osudy
židovskej menšiny, ktorá vytrvala v zasľúbenej Zemi pod
cudzou nadvládou celých osemnásť storočí. (EHa)

Anna Pasternaková: Lara – skutečný příběh lásky, který inspiroval román
Doktor Živago
„Hanbil sa a vyčítal si, že nie je schopný rovnako trvalého
a šťastného manželského zväzku, ako jeho rodičia. Fakt,
že sa ľahko zamiluje, ale šťastné manželstvo udržať
nedokáže, považoval za jednu zo svojich najväčších
chýb,“ píše o autorovi Doktora Živaga jeho praneter
(vnučka jeho sestry), spisovateľka a novinárka Anna
Pasternaková. V tomto úprimnom portréte Borisa
Pasternaka sa zameriava na jeho vzťah k milenke,
životnej láske i múze, Oľge Vsevolodovne Ivinskej. Bola
inšpiráciou a životnou predlohou pre hrdinku románu
Laru, no pre Pasternakovu rodinu a okolie predstavovala
bezvýznamnú ženu, pokušiteľku, zvodkyňu. Ivinská za
svoju dôvernú známosť s veľkým umelcom, no
kontroverzným človekom, pykala stratou dieťaťa i dvojnásobným pobytom v pracovnom
tábore na Sibíri. Okrem množstva faktografických údajov je pozitívom knihy aj bohatá
fotografická príloha. (AZ)

Šárka Konečná: Deník moderní jogínky
Deník moderní jogínky je autentický denník lektorky jogy
Šárky Konečnej, ktorá sa po ročnom praktizovaní ásan v
pražskom byte (a za prepážkou recepcie v robote), s chabou
znalosťou angličtiny, rozhodla odísť na mesačný kurz do
ášramu. Opisy denného programu sú popretkávané
filozofickými úvahami o živote, spomienkami na detstvo,
vysvetleniami základných princípov jogy, múdrymi citátmi, či
indickými rozprávkami a legendami. A príhodami, že po
kokosovom oleji človeku krásne vonia pokožka, ale táto vôňa
neodolateľne priťahuje mravce, a že ani v krajine ajurvédy
nezatracujú západné antihistaminiká. S asketickým
ubytovaním žiakov sa nevylučujú zlaté hodinky na ruke
cvičiteľa, na kúpanie si neberte bikiny a lákavé teplé Arabské
more môže byť zradné. (AZ)

Heather Morris: Tatér z Osvětimi
Je to román vychádzajúci zo skutočného príbehu
slovenského
židovského
mladého
muža
Laleho
v koncentračnom tábore, kde dostal prácu tetovača. Jeho
povinnosťou bolo číslovať väzňov, ktorých nacisti po selekcii
nechali nažive, teda vpichávať im do predlaktí čísla
s neodstrániteľným atramentom – jeden z najsilnejších
symbolov holokaustu. Minimálnu slobodu pohybu, ktorú mu
umožňovala táto práca, využíval na získavanie potravín
výmenou za šperky a peniaze po zavraždených Židoch.
Nejedného spoluväzňa tak zachránil pred vyhladovaním.
Jemu hrozila za túto činnosť smrť, mnohí iní jej vďačili za
prežitie. Jedného dňa sa do radu na tetovanie postavilo
vystrašené mladé dievča… Pre Laleho – fičúra, frajera
a trochu aj dobrodruha – to bola láska na prvý pohľad.
Zaumienil si, že popri vlastnom prežití urobí všetko pre to,
aby prežila aj Gita.
To, čo robí túto knihu zvlášť pozoruhodnou, je Laleho životný elán. Vedel, aký osud nacisti
chystajú jemu aj ostatným väzňom, on sa však rozhodol nepoddať neľudskosti tábora,
zachovať si dôstojnosť, osobnú integritu a žiť najplnšie, ako to bude možné. Napriek všetkej
svojej drsnosti je Tatér z Osvětimi príbehom nádeje a odvahy, a hoci to znie neuveriteľne, aj
príbehom veľkej lásky. (VT)

Veronika Ageiwa: Deník japonské ženy
Češka Veronika Ageiwa je nielen autorkou, ale aj hlavnou
postavou knihy, ktorá patrí do série Skutočné príbehy.
Veronika sa počas štúdia zoznámi so spolužiakom
z Japonska. Vtedy ešte netuší, že sa postupne doňho
zamiluje. Po niekoľkých rokoch života v rôznych krajinách
sveta s ním odletí do Japonska, kde mu porodí syna. Začína
žiť podľa japonských zvykov. Ako zvládne odlišné kultúrne
prostredie a tradičné japonské zvyky – spoločné kúpanie sa
so svokrou, pohreb starého otca? A čo gastronomické
zvláštnosti, ktoré sú pre Európana nezvyčajné. Zjesť určité
jedlo si vyžaduje mnohokrát veľké sebazaprenie. Ako zvládne
brigádu – predávanie v obchode s oblečením?
Odpovede nájdete v knihe, z ktorej sa dozviete o živote
Japoncov z prvej ruky. Knihu možno zaradiť medzi
oddychovú literatúru. Určite však má čím zaujať čitateľa. (EHu)

Daniel Kehlmann: Tyll

v slovenčine

Tyll Ulenspiegel – potulný spevák, artista a provokatér
– sa narodil začiatkom 17. storočia v malej dedinke
v rodine mlynára, povestného bylinkára a amatérskeho
bádateľa, ktorý sa pre svoje záľuby čoskoro dostane do
osídiel inkvizície. Chlapec musí utiecť, na púť do
neznáma sa s ním vydáva aj pekárova dcéra Nele. Na
ceste, všemožne poznačenej hrôzami vojny, dvojica
stretáva fiktívne i skutočné historické postavy: mladého
spisovateľa Martina von Wolkensteina, žongléra
Pirmina, hovoriaceho somára Orignesa, Alžbetu
a Fridricha, skrachovaný český kráľovský pár, ktorý
svojou nešikovnosťou vyvolal vojnu, lekára Paula
Fleminga, priekopníka nemeckej poézie, a tiež
fanatického jezuitu doktora Tesimonda či polyhistora
Atanázia Kirchera, ktorého najväčšie tajomstvo spočíva
v tom, že senzačné výsledky jeho pokusov sú len
podvod a výmysel. Ich osudy sa spájajú a prepletajú,
vytvárajú epos o tridsaťročnej vojne. A jeho hlavnou postavou nie je nik iný ako Tyll, záhadný
kaukliar, ktorý sa jedného dňa rozhodol, že nikdy nezomrie. (MM)

Populárno-náučné knihy

Slepičí polévka pro duši. O zkušenosti stáří
Čitateľské príbehy, tentokrát o múdrosti, ku ktorej človek dospeje
v priebehu života. Ako ľudia v dôchodkovom veku zmenili profesiu,
začali cestovať, venovať sa novému športu, našli si nového
partnera. Kniha je rozdelená na tematické časti: Oslava života,
Láska bez hraníc, Rozdiel, Naprieč generáciami, Životné
skúsenosti, Nečakaní priatelia, Vrásky od smiechu, Posledné
darčeky, Vďačnosť, Áno, môžem a Zvláštne okamihy. Väčšina
poviedok v tomto výbere nebola doposiaľ publikovaná v češtine
ani slovenčine. (AZ)

Vlastimil Vondruška: Intimní historie
Kniha zaujímavo a zrozumiteľne mapuje vývoj činností, ktoré sú
pre nás každodennou samozrejmosťou súvisiacou s našou
hygienou a intimitou. V priebehu storočí prechádzali výraznými
premenami a to, čo je dnes samozrejmé, bolo v minulosti
obtiažne a neprirodzené. Naopak, na moje prekvapenie, čo je
dnes problémové a neprijateľné, bolo v minulosti oveľa
jednoduchšie a prirodzenejšie. Čo robili naši predkovia, keď
strácali zrak, ako sa starali o svoje telo, ako sa vyrovnávali
s nahotou alebo antikoncepciou, to nás na hodine dejepisu
neučili. Vďaka tejto knihe sa to dozviete, nahliadnete do
minulosti a získate prehľad o základných ľudských potrebách od
antiky až po baroko. (ZO)

Peter Wohlleben: Tajná síť přírody

Peter Wohlleben nám umožňuje ponoriť sa do neprebádaného
sveta a popisuje úchvatnú súhru sveta rastlín a zvierat. Ako
stromy vyrábajú mraky a dažďovky regulujú divé svine... A čo sa
stane, ak niečo tento jemne vyvážený systém naruší? (EHa)

Jean Carperová: 100 jednoduchých věcí, které můžete udělat proti
Alzheimerově nemoci
Jean Carperová s prehľadom a odborne poskytuje informácie,
ktoré sa týkajú výskumu a liečenia Alzheimerovej choroby. Aj
napriek skutočnosti, že nevieme, čo túto chorobu spúšťa
a nedokážeme sa jej úplne vyhnúť, môžeme pozitívne vplývať na
jej priebeh a pozitívne je aj to, že jej môžeme úspešne
predchádzať. Ako? To sa práve dozvieme v tejto knihe. Načrtneme
pár vecí: aktívny spôsob života, dobré medziľudské vzťahy,
adekvátne potravinové doplnky, optimizmus, stravovanie.
V knihe
sa
dozvieme
viacej
zaujímavých, pozitívnych
a podrobných informácií. (AS)

David Michie: Duše našich mazlíčků

David Michie čerpá z dávnych buddhistických múdrostí i z objavov
modernej vedy a poskytuje fascinujúci pohľad na zvieracie vedomie.
Ponúka cenné rady, ktoré nielen zlepšia váš vzťah, ale tiež pomôžu
v neľahkých časoch ich umierania. Ukazuje, že naši zvierací
spoločníci môžu patriť medzi našich najvzácnejších priateľov a ako
sú naše životy tým, že im poskytujeme starostlivosť, nesmierne
obohatené. (EHa)

Jack Canfield, Mark Viktor Hansen, Amy Newmarková: Slepičí polévka pro
duši. Sladká šťáva z kyselých citronů
Príbehy obyčajných hrdinov môžu inšpirovať a pomáhať. Aj keď
sa ocitnú v ťažkej situácii, prežijú traumu, bolesť a sklamanie,
nesťažujú sa a svoje vyslobodenie nájdu v sebadôvere,
pozitívnom postoji a ďalšom plnohodnotnom živote. Hlavná
myšlienka knihy je, že všetko zlé je na niečo dobré a na konci
tunela je svetielko, ktoré nám ukáže cestu. Hlavní hrdinovia
knihy to zvládli, uvedomili si svoju cenu, vyrovnali sa so stratou
blízkej osoby, odpútali sa od nefunkčných a toxických vzťahov
a nahradili ich niečím zmysluplným.
Mnohí v súčasnej „koronavírusovej dobe“ bojujeme so
zdravotnými, finančnými aj osobnými krízami. Prostredníctvom
príbehov z tejto knihy si čitatelia uvedomia, že najväčší dar
v živote je usilovná práca a prítomnosť láskyplnej rodiny
a blízkych – to je návod na riešenie takmer všetkých problémov. (ZO)

David Perlmutter: Mozek v kondici
Počet diagnóz autizmu, ADHD (porucha pozornosti a aktivity) či
demencie prudko stúpa, depresia trápi každého desiateho,
bolesť
hlavy
každého
druhého
z
nás.
Liečenie
psychoneurologických porúch našťastie značne pokročilo.
Najnovšie výskumy dokazujú úzku, príčinnú súvislosť medzi
kondíciou mozgu a stavom črevného mikrobiomu (baktérie,
vírusy, huby).
Na základe súvislostí medzi zvoleným životným štýlom, stavom
tráviaceho traktu a zdravím mozgu vytýčil autor niekoľko
jednoduchých spôsobov, ako zlepšiť kondíciu vyššej nervovej
sústavy. Cesta k zdravému mozgu vedie cez jednoduchú zmenu
jedálneho lístka a zachovania programu šiestich postupných
krokov, o ktorých sa v knihe dočítate. (EHa)

Jane Wharanová: Emoční inteligence
Jane Wharanová sa nám snaží priblížiť, čo je emocionálna
inteligencia.
Hovorí o jej histórii. Emocionálna inteligencia môže pomôcť
ľuďom, ktorí si ju pestujú, rozvíjať vlastnosti ako optimizmus
a empatiu. Dozvieme sa rozdiely medzi EQ (schopnosť cítiť)
a IQ (schopnosť myslieť). V knihe nájdeme testy a cvičenia.
Tiež sa naučíme ako sa lepšie spoznať, zlepšiť
medziľudské vzťahy, pozitívne komunikovať ... (AS)

Jared Diamond: Svět, který skončil včera
Čo sa môžeme naučiť od tradičných spoločností? Nositeľ
Pulitzerovej ceny predkladá jedinečné dielo, v ktorom sa zamýšľa
nad tým, ako by mohli určité prvky tradičného fungovania obohatiť
náš moderný život. Prevažná časť šeťmiliónovej existenie ľudskej
spoločnosti vypadala a fungovala úplne inak. Tradičné spoločnosti,
ako napr. domorodé kmene z novoguinejskej Vysočiny, nám
pripomínajú, že z hľadiska ľudskej evolúcie to bolo ešte len "včera",
kedy sa všetko zmenilo. Naše telá sú stále ešte lepšie adaptované
na podmienky tradičného spôsobu života.
V knihe sa dočítate o prístupe k výchove detí, spôsobe riešenia
sporov, metódach vyhodnocovania rizík, metódach uchovávania
zdravia, telesnej a duševnej kondície, prístupe k starým ľuďom.
Fascinujúca kniha s autobiografickými prvkami spájajúca poznatky antropológie a evolučnej
biológie provokuje, vysvetľuje a zabáva, v každom prípade však zmení náš pohľad na
človeka ako živočíšneho druha. (EHa)

Mark Galeotti: Musíme si promluvit o Putinovi
Kto je skutočný Vladimir Putin? Čo chce? A aký bude jeho ďalší
krok?
Napriek tomu, že o Putinovom Rusku sa napísali milióny slov,
Západ stále nedokáže pochopiť jedného z najmocnejších
politikov sveta s vplyvom po celom svete a s mocenskou sieťou,
ktorá zasahuje do našich každodenných životov. Profesor Mark
Galeotti v tomto základnom politickom šlabikári odhaľuje muža
skrytého za mýtmi, demaskuje najdôležitejšie omyly o Putinovi
a vysvetľuje, ako môžeme dešifrovať jeho motiváciu a ďalšie
kroky.
Galeotti sa pri vykresľovaní Putinových prvých rokov v KGB,
jeho skutočného vzťahu k Spojeným štátom či jeho vízie
budúcnosti Ruska opiera o nové ruské zdroje a šokujúce
nezverejnené svedectvá, vďaka ktorým prináša doteraz
nevídaný pohľad na muža v srdci globálnej politiky. (EHa)

Brian Greene: Elegantní vesmír
Kniha je určená hlavne čitateľom bez hlbšieho matematického
a fyzikálneho základu, ale nielen im... Po prečítaní knihy získame
úplnejší obraz ako funguje vesmír. Odkryjeme záhady vesmíru.
Priblížime si priestor, čas a hmotu. Zaujímavá je teória
superstrun, ktorá popisuje všetky fyzikálne javy. Dozvieme sa,
aký má vplyv na naše predstavy o čase a priestore a nielen to...
(AS)

Alex Boese: Hroši žerou trpaslíky! Praktický průvodce světem hoaxů, fake
news a dalších bulšitů
Hoaxy, fake news, klamlivá reklama a veľa ďalšieho balastu, to
všetko na nás útočí na sociálnych sieťach, internete, v emailoch, ale tiež zo stránok seriózne sa tváriacich médií. Žijeme
vo svete, ktorý je falošný a každým dňom falošnejší, a to čím
ďalej bizarnejším spôsobom. Vzhľadom k tomu, koľko falše sa
okolo nás nachádza, a k skutočnosti, že samotná realita začína
byť miestami divná, sa rozlišovanie pravdivého a podstrčeného
stáva neustálou výzvou pre každého z nás. A práve o tom je
táto kniha. Ponúka exkurziu, kde „Hroši žerou trpaslíky“,
a poskytuje rady, ako nájsť vlastnú cestu v prostredí, v ktorom
sa celkom rozmazala hranica medzi pravdou a fikciou. (ZB)

Milan Syruček: Voda, jak ji neznáme

Voda je úžasná látka bez ktorej by nemohol existovať život.
Je najrozšírenejšou látkou na povrchu Zeme. Táto
chemická zlúčenina vodíka a kyslíka pokrýva okolo 70
percent povrchu Zeme. Tvorí 70 percent hmotnosti
ľudského tela a 90 percent v rastlinách. Vyskytuje sa
v troch skupenstvách: kvapalnom, pevnom a plynnom.
Voda je aj podivuhodná a o tom sa dozvieme v tejto knihe.
(AS)

Ruediger Dahlke, Irmgard Baumgartner: Zvíře jako zrcadlo lidské duše
Kniha plná emócií a lásky domácich maznáčikov k svojim
pánom, príbehov zo života, keď zvieratá doslova snímali nemoc
svojmu majiteľovi, preniesli na seba, prípady ich intuície
a predtúch. Ruediger Dahlke je lekár a psychoterapeut, ktorý
popisuje terapeutický a diagnostický význam zvierat.
Veterinárka Irmgard Baumgartner vo svojej praxi vypozorovala,
ako sú zvieratá hlboko a neoddeliteľne spojené so
svojimi majiteľmi, ako ich choroby úzko súvisia so situáciou a
problémami v živote ich majiteľa. Obaja autori sú presvedčení,
že máme v súvislosti so zvieratami veľkú príležitosť pre náš
vlastný rozvoj a zmenu jednania so svojimi blízkymi stvoreniami.
(EHa)

Kamil Janáček Stanislava Janáčková: Na bojišti evropské integrace

Poprední českí ekonómovia Kamil Janáček a Stanislava
Janáčková prinášajú neobvyklý pohľad na vývoj ekonomickej
a politickej integrácie Európy a odhaľujú jeho hlavné hnacie sily.
Publikácia sa venuje európskej integrácii ako boju veľkých krajín
o nadvládu v Európe.
Zameriava sa na dlhoročné súperenie Francúzska a Nemecka
a na ich rozhodujúci vplyv, ktorý sa nepodarilo narušiť žiadnej
z ostatných krajín Európskej únie (ani Veľkej Británii, ktorá radšej
zvolila Brexit). (EHa)

Ivan Pilný: Máte na víc! Trénujte svůj mozek
Ľudský mozog je vysoko dynamický organizmus. Je centrom
nervového systému a ovláda naše myšlienky, pocity a pohyby.
Život každého človeka formuje od narodenia až po starobu.
Manažér a podnikateľ Ivan Pilný napísal publikáciu, v ktorej sa
zameriava na tri základné predpoklady úspechu – schopnosť
rozhodnúť sa, schopnosť učiť sa a obnovu kreativity. Poskytuje
informácie z hľadiska kognitívnych a emočných schopností, ale
aj sociálnych funkcií. Upozorňuje na priaznivé a škodlivé vplyvy
na mozog. Z knihy vyplýva, že môžeme obnoviť kreativitu, byť

efektívnejší, naučiť sa koncentrovať a uvoľňovať, hľadať spôsoby ako udržať naše šedé
bunky čulé a aktívne.
Publikácia je rozdelená do jednotlivých kapitol, doplnených jednoduchými vtipnými
ilustráciami. Je určená širokému spektru ľudí a rôznym vekovým kategóriám. (ZO)

Neil deGrasse Tyson: Astrofyzika pro lidi ve spěchu

v slovenčine Astrofyzika pre

zaneprázdnených

V posledných rokoch rastie záujem širokej verejnosti
o astrofyziku.
Pohľad na nočnú oblohu nám kladie veľa otázok. Jednou
z nich môže byť napr. : Aký zmysel má moje bytie na
tomto svete?
V knihe nájdeme prehľad všetkých významných poznatkov
a objavov, ktoré sformovali moderné chápanie vesmíru.
(AS)

Hana Brodská: Dánské štěstí
„Štatistiky hovoria, že v konzumácii alkoholu sú Dáni
šampiónmi. Nie nadarmo sa hovorí, že ,pije ako Dánʻ. I keď
Dáni samotní ukazujú prstom ďalej na sever a hovoria, že ,pije
ako Švédʻ. A aby sme čierneho Petra dohrali až do konca, tak
je na mieste povedať, že Švédi zas hovoria, že ,pije ako Fínʻ.“
Diplomatka a manželka bývalého českého veľvyslanca
v Dánsku pútavým spôsobom približuje čitateľovi krajinu, kde
šaty nerobia človeka a kde údajne žijú najšťastnejší ľudia na
svete. V každom prípade, kokaín je tu legálny (v štátom
podporovaných centrách pre užívanie omamných látok)
a najznámejšou náruživou fajčiarkou je kráľovná, ktorá svoju
spotrebu v posledných rokoch znížila na škatuľku denne. Dáni
majú radi dobré jedlo a pitie, milujú výlety do prírody, dobré
vzťahy a pohoda sú pre nich cennejšie ako majetok. Ich zdravému sebavedomiu výrazným
spôsobom napomáha absencia korupcie a dôvera k vláde. (AZ)

Frauke Baguscheová: Modrý zázrak
Zmena klímy je priamou a existenčnou hrozbou pre život aj
v oceánoch. Tento úžasný svet zatiaľ plný života si musíme chrániť.
Znižovať objem morského odpadu, vrátane plastového odpadu
a mikroplastov.
Oceány pokrývajú až 2/3 našej planéty. Rozľahlosť a krása
oceánov nás upokojuje. Inšpiruje maliarov. Pod hladinou sa
nachádza rôznorodý život, ktorý nás farebnosťou a rozmanitosťou
uchvacuje. Od malinkých živočíchov po obrovské veľryby. V tejto
knihe nahliadneme do tohto úžasného podmorského sveta... (AS)
Morská biologička Frauke Baguscheová ponúka pohľad do hlbín
oceánov, ktoré sú domovom bohatej, krehkej a z veľkej miery
neprebádanej biodiverzity, produkujú polovicu kyslíka v zemskej
atmosfére a absorbujú 25 percent emisií CO2. Teplé a studené
prúdy morí, riasy podieľajúce sa na formovaní mrakov a morský
cyklus odparovania zásadne ovplyvňujú podnebie. V dôsledku rastu celosvetovej populácie
je zdravie našich oceánov ohrozované rybolovom, pirátstvom, zmenou klímy a
znečisťovaním morí - spoločne však môžeme napomôcť tomu, aby sa more zotavilo. (EHa)

