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Novinky na pobočke Nad Jazerom 
Nové tituly na pobočke Nad jazerom zakúpené  

v rámci projektu  

Kniha – vždy nový zážitok 

Projekt podporila Mestská časť Košice – Nad jazerom 

 

BELETRIA 

BZUKOT VČIEL 

Sofia Segovia 

Grada 2021 

Emotívny príbeh o rodinných putách, záhadnom dieťati, jeho včelách, 
vôni pomarančovníkov, láske, zrade aj nenávisti odohrávajúci sa v krajine 
zmietanej revolúciou a ničivou španielskou chrípkou... 

 

 

HĽADANIE DOMOVA 3.DIEL 

Kristi Ann Hunterová 

I527.net 2021 

Jessamine Beaucheneová strávila väčšinu svojho života schovávaním sa a 
neustálym sťahovaním z miesta na miesto. Chcela sa tak vyhnúť minulosti, 
ktorú za sebou zanechala. Keď však zistí, že existuje nádej, že rodina... 
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HRIEŠNE VINNÝ 

Meghan March  

Ikar 2021 

Prezumpcia neviny zjavne neplatí. Som vinná, kým sa nedokáže opak. Už ma 
unavuje mlčky znášať očierňovanie mojej osoby len preto, lebo som 
Gablová. Riscoffovci síce ovládajú mesto, no ja sa nemienim riadiť ich 
pravidlami... 

 

KAVIAREŇ V KODANI 

Julie Caplinová 

Grada Slovakia 2021 

Pripravte si šálku voňavej horúcej čokolády, natiahnite si hrubé ponožky, 
schúľte sa do kresla a vydajte sa spolu s hlavnou hrdinkou Katie do 
Kodane. Čaká vás prekvapivá cesta za povestným dánskym šťastím a 
romantickou sladkou láskou... 

 

KRÁSNE ZLÁ 

Annie Ward 

Ikar 2021 

Z Balkánu do Anglicka, z Iraku na Manhattan a nakoniec do obyčajného 
rodinného domu v Kansase – šestnásť rokov lásky a strachu, dobrodružstiev 
a podozrení vyvrcholí dňom, keď zúfalý tiesňový hovor privedie políciu na 
miesto desivého zločinu... 

 

KTO ROZSVECUJE HVIEZDY 

Amanda Dykesová 

I527.net 2021 

V starom tehlovom londýnskom domci býva rodina skromného hodinára a 
každý večer v ňom ožíva kúzlo minulosti. Príbehy, ktoré otec rozpráva ... 
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KÝM ŤA NECHÁM ODÍSŤ 

Kelly Rimmerová 

Ikar 2021 

Ako deti si Lexie a Annie boli veľmi blízke. Spojila ich smrť milovaného otca a 
neskôr matkina neschopnosť porozumieť im. Spoločne odolávali búrkam 
života v nežičlivom prostredí náboženskej sekty, kam ich priviedla matka s 
novým partnerom... 

 

MEDZI DVOMA KRÁĽOVSTVAMI 

Suleika Jaouad 

Fortuna Libri 2021 

Skutočný príbeh, z ktorého sa krátko po vydaní stal bestseller New York 
Times. Dojímavé zápisky o chorobe a zotavení sledujú cestu mladej ženy od 
ochorenia na rakovinu cez remisiu až po cestu naprieč Amerikou, na ktorú 
sa vydá s cieľom nájsť samu seba.. 

 

NA LOVE 2.DIEL 

Michala Ries 

Slovenský spisovateľ 2021 

Pokračovanie románu Na úteku. Stretli sa v nesprávnom čase, ich láska 
nevydržala. Júlia nedokázala čeliť vlastnej zrade ani intenzite citov k 
Adamovi. Tentoraz sa na úteku zastaví a rozhodne sa vyrovnať s 
minulosťou. Chce ju uzavrieť ... 

 

NA ÚTEKU 1.DIEL 

Michala Ries 

Slovenský spisovateľ 2020 

Príbeh o láske, vyrovnávaní sa so stratou a o tom, že najťažšie zápasy sú 
tie, čo sa odohrávajú v našom vnútri... 
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NEVINNÁ HRA 

Alex Dahl 

Slovenský spisovateľ 2021 

Fredrik a Elisa Blixovci žijú pokojný, predvídateľný, takmer až nudný život v 
malebnom nórskom mestečku Sandefjord. To sa však navždy zmení, keď 
ich sedemročná dcéra Lucia po noci strávenej u spolužiačky zmizne.. 

 

PARÍŽSKA KNIŽNICA 

Janet Skeslien Charles 

Ikar 2021 

Silný príbeh motivovaný reálnymi udalosťami ukazuje, aké nedozerné 
dôsledky majú naše rozhodnutia a že človeka určujú jeho vzťahy – k 
rodine, známym, no i k spisovateľom. Je to príbeh o láske, priateľstve a 
moci literatúry spájať ľudí dobrej vôle... 

 

POSLEDNÁ ŽENA Z RODU MOONOVCOV 

Barbara Davisová 

Aurora 2021 

Otočila sa chrbtom rodinnému dedičstvu. Teraz musí nájsť spôsob, ako ho 
zachrániť. Lizzy Moonová nikdy nestála o Mesačnú farmu. Deväť generácií 
nadaných liečiteliek zveľaďovalo pôdu, ktorú ona ... 

 

PRIVEĽA TAJOMSTIEV 

Katarína Gillerová 

Slovenský spisovateľ 2020 

Život je plný náhod a Romana postupne odkrýva nepríjemné pravdy i 
tajomstvá, ktoré pred ňou skrývajú jej najbližší. Podarí sa jej zahojiť 
toľkokrát zranené srdce? ... 
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RAFFAEL – MALIAR V RÍME 

Stephanie Storeyová 

Ikar 2021 

Strop v Sixtínskej kaplnke patrí k priam ikonickým majstrovským dielam 
renesancie. V románe Raffael, maliar v Ríme sa príbeh jeho tvorby 
zobrazuje originálnym spôsobom: očami Michelangelovho ... 

VYRÁSTLA SOM V GETE 

Eliska Tanzer 

Lindeni 2021 

Eliška sa narodila trinásťročnej Rómke a o desať rokov staršiemu 
nemeckému neonacistovi. Jej mama pochádzala z rodiny prostitútok z 
východoslovenského rómskeho geta a otec si zarábal ako boxer na 
ilegálnych zápasoch... 

 

ZAMLČANÁ PRAVDA 

Kelly Rimmerová 

Ikar 2021 

Píše sa rok 1942 a Európa sa zmieta vo vojne. Tesne za stanmi ruského 
utečeneckého a vojenského tábora Buzuluk skladá svadobný sľub mladá 
dvojica. Je to rozhodnutie, ktoré zmení jej osud, a zároveň klamstvo, ktoré 
vypláva na povrch... 

 

ŽENA NA HRANE 

Samantha M.Bailey 

Ikar 2021 

Morgan Kincaidová je na ceste domov z práce, keď jej cudzia žena na 
nástupišti vloží do náručia dieťa a bez varovania skočí pod vlak.   
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SVADOBNÁ KAPLNKA 

Rachel Hauck 

Christian support 2019 

Osamelá svadobná kaplnka postavená ako pocta stratenej láske nesie v 
sebe dlhoročné tajomstvo a nádej na zmierenie. Svadobná kaplnka stála 
šesťdesiat rokov tichá a prázdna. Kaplnku pred mnohými rokmi postavil 
Jimmy Westbrook, bývalý tréner... 

 

VEČER A RÁNO 

Ken Follett 

Tatran 2021 

Píše sa rok 997 a éra temného stredoveku sa pomaly chýli ku koncu. 
Chaotické a nestabilné Anglicko čelí útokom Walesanov na západe a 
Vikingov na východe. Mocní svojvoľne ohýbajú spravodlivosť bez ohľadu na 
obyčajných ľudí ... 

 

POLNOČNÉ SLNKO 

Stephenie Meyerová 

Tatran 2021 

Dlho očakávaný návrat do sveta Twilightu je jednoznačne triumfom. 
Ikonický príbeh Belly a Edwarda nadobúda nový temný podtón. Pre 
Edwarda je to najzaujímavejšia udalosť, akú kedy zažil počas svojho 
dlhého života... 
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KRIMI 

MRAZIVÉ ZLATO 

Cilla a Rolf Borjlindovci 

Ikar 2021 

V Arjeplogských horách na severe Švédska nájdu v roztápajúcom sa 
ľadovci mŕtvolu zavraždeného muža. Vyšetrenie prípadu pridelia Olivii 
Rönningovej. Vrtuľník, ktorý ju má priviezť na miesto, sa však zrúti a pilot 
utrpí vážne ... 

 

OHŇOVÁ ZEM 

Pascal Engman 

Ikar 2021 

Colonia Dignidad bola nemecká kolónia na juhu Čile. Rozprestierala sa na 
území, ktoré svojím rozsahom takmer dosahovalo veľkosť Lichtenštajnska. 
Od roku 1961 obyvatelia kolónie sexuálne zneužívali deti. Viacerí z 
páchateľov boli... 

PRÍPAD 1569 

Jorn Lier Horst 

Premedia 2021 

William Wisting má za sebou prvý týždeň letnej dovolenky. Sleduje, ako sa 
miestne pátranie po nezvestnej žene rozrastá na prípad, ktorý rozoberajú 
celoštátne noviny a polícia stále nemá žiadnu stopu. Práve,  

ZÁKON NEVINY 

Michael Connelly 

Slovart 2021 

Michael Haller čelí vážnemu obvineniu - je podozrivý z vraždy bývalého 
klienta. Prípad pridelia sudcovi, ktorý nemá Hallera veľmi v láske... 
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LITERATÚRA PRE DETI 

ROZPRÁVKY SPOD ČERNIČIA 

Jill Barklem 

Ikar 2021 

Čarovný svet myších obyvateľov v černicovej húštine už celé desaťročia 
rozveseľuje malých čitateľov. Príbehy dobrosrdečných, starostlivých 
myšiek obleteli celý svet. Vyberte sa na prechádzku k černičiu. Ktovie, 
možno keď sa lepšie prizriete, uvidíte... 

 

SÚRODENCI 

Rocio Bonilla 

Ikar 2021 

Niekedy to s nimi nie je ružové, sem-tam poriadne hnevajú, občas 
otravujú... no nakoniec je s nimi zábava! Každodenné radosti aj starosti 
súrodeneckého vzťahu stvárnila populárna španielska ilustrátorka a 

autorka Rocio Bonilla... 

 

 

LITERATÚRA PRE MLÁDEŽ 

PRÍPAD STRATENÉHO NÁHRDELNÍKA 

Samuel Bjork 

Ikar 2020 

Talentovaný futbalista Kim chodí do šiestej triedy základnej školy a býva vo 
štvrti Torshov v Osle. Po tom, čo pre vážne zranenie kolena musel zavesiť 
futbal na klinec, rozhodne sa založiť so svojimi tromi kamarátmi detektívny 
klub... 
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PRÍPAD NEVIDITEĽNÉHO PSA 

Samuel Bjork 

Ikar 2021 

Bývalý futbalista Kim založí so svojimi tromi kamarátmi a spolužiakmi 
Párkom, Aryanom a Heidi detektívny klub. Jedného dňa zmizne z 
Francúzskeho dvora, kde bývajú, pes a čoskoro sa ukáže, že ani zďaleka 
nie je jediný... 

 

ODBORNÁ LITERATÚRA 

159 Psychológia 

AKO PREŽIŤ RODIČOVSTVO 

Martina Vagačová 

HMH 2020 

Kniha slovenskej autorky, dlhoročnej rodičovskej poradkyne, Martiny 
Vagačovej, ponúka odlišný prístup k dieťaťu, než väčšina z nás zažila v 
detstve. Dieťa vníma ako rovnocenného partnera vo výchove.... 

 

 

DETSKÝ MOZOG VYSVETLENÝ RODIČOM 

Álvaro Bilbao 

Noxi 2018 

Ako môžete pomôcť svojmu dieťaťu v rozvíjaní jeho rozumového a 
emočného potenciálu... 
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DOBEHNI SVOJ MOZOG 

Anders Hansen 

Barecz & conrad books, 2019 

Existuje spoľahlivý spôsob, ako znížiť stres a úzkosť a zároveň podporiť 
pamäť? Zvýšiť IQ a spomaliť proces starnutia? Stať sa kreatívnejší 
a sústredenejší zároveň? Odpoveď je jednoduchá: hýbte sa a dobehnite 
svoj mozog!... 

 

 

37 Výchova. Vzdelávanie 

VZDELÁVANIE V ČASE PANDÉMIE 

Mária Strenáčiková 

Equilibria 2020 

Publikácia reaguje na aktuálnu pandemickú situáciu, ktorá spôsobila 
prerušenie kontaktnej výučby na školách... 

 

 

613 Starostlivosť o zdravie 

ZDRAVÉ ČREVO A TRÁVENIE 

Ladislav Kužela, Zuzana Čižmáriková 

Príroda 2021 

Dielo renomovaného slovenského gastroenterológa doc. Ladislava Kuželu 
a Zuzany Čižmárikovej Zdravé črevo a trávenie – Mýty verzus fakty 
poukazuje na skutočnosť, že ľudia sa vo veciach svojho zdravia často 
riadia mýtmi a dezinformáciami... 
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656 Doprava 

NOVÉ PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY 

Nová práca 2020 

Titul NOVÉ PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY platné od 1. júla 2020 bol 
upravený a doplnený o všetky zmeny, ktoré už platia od 1. apríla 2020 alebo 
začnú platiť od 1. júla 2020, prípadne od 1. septembra 2020... 

 

 

 

913(4)S Zemepis Slovenska 

NAJDU ODVAHU 

Lenka Vacvalová 

Xyz 2020 

Herečka, moderátorka a běžkyně Lenka Vacvalová překonává na 770 km 
dlouhé trase po cestě hrdinů SNP náročný terén a sama sebe. Vypráví příběh 
o každodenních výzvách a hledání odvahy. A to nejen své vlastní. Mapuje i 
osudy... 

 

929 Životopisy 

21 ROKOV V PEKLE – DUŠAN BORŽENSKÝ 

Soňa Vancáková 

Equilibria 2021 

Dušan Borženský (známy pod prezývkou Borža) bol v minulosti označovaný 
za mafiánskeho bossa košického podsvetia. Za spolupáchateľstvo v prípade 
troch vrážd si odpykáva 23-ročný trest odňatia slobody... 
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HITLER 

Brendan Simms 

Ikar 2021 

Adolf Hitler patrí medzi najviac skúmané postavy dejín. Myslíme si, že 
o ňom vieme veľa, a pritom v tom najdôležitejšom sa mýlime. Ako ukazuje 
Simmsov nový, pozoruhodný životopis... 

 

 

94(3) Dejiny krajín starovekého sveta 

24 HODÍN V STAROVEKOM RÍME 

Philip Matyszak 

Eastone books 2019 

Spoznajte skutočný Rím prostredníctvom 24 hodín v živote jeho 
obyvateľov. V tejto pútavej a zároveň náučnej knihe nám historik a autor 
bestsellerov Philip Matyszak predstaví ľudí, ktorí tam žili a pracovali. 
Každú dennú a nočnú hodinu spoznáme novú... 

 

24 HODÍN V STAROVEKÝCH ATÉNACH 

Philip Matyszak 

Eastone books 2020 

Strávte 24 hodín so starovekými Aténčanmi. Vnímajte ich pohľadom 
mesto, keď balansuje na pokraji osudnej vojny, ktorá ukončí zlatý vek 
Atén. Zatiaľ však pretrváva krehký mier. Celý antický svet sa krčí 
strachom pred politickou a vojenskou mocou tohto... 
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24 HODÍN V STAROVEKOM EGYPTE 

Donald P. Ryan 

Eastone books 2019 

Počas dňa v starobylom meste Thebes (moderný Luxor), náboženskom 
hlavnom meste Egypta, stretávame 24 Egypťanov zo všetkých vrstiev 
spoločnosti a spoznávame, aký vlastne Egypt bol v minulosti. 

 

ODBORNÁ LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ 

656 Doprava 

VLAKY. POTULKY PO SLOVENSKU 

AllerGro Plus 2021 

Nájdete v nej najkrajšie mosty a železnice Slovenska i najmodernejšie 
rušne, ktoré sa preháňajú krajinou. Dobové pohľadnice predstavia vlaky 
staré sto rokov... 
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BELETRIA 

PEKÁREŇ V BROOKLYNE 

Julie Caplin 

Grada 2021 

Pohodlne sa usaďte na svojom obľúbenom gauči a užite si neopakovateľné 
chvíle pohody pri voňavej kávičke a chutnom koláčiku. Pekáreň v Brooklyne 
vás unesie na dobrodružný výlet do mesta, ktoré nikdy nespí. Nechajte sa 
strhnúť romantikou a voňavou kávou... 

 

ODBORNÁ LITERATÚRA 

616 Klinická medicína 

MAJSTER PRETVÁRKY  

Susannah Cahalan 

Ikar 2021 

Lekári sa celé storočia márne pokúšajú definovať duševnú chorobu. Ak teda 
nevieme, čo to je, ako ju môžeme diagnostikovať a liečiť? ... 


