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NOVINKY     
Nové knižné tituly (2021/2022) na pobočke Terasa - Biely dom 

 

DECEMBER   2022 

BELETRIA 

29. FEBRUÁR 

Príbeh, ktorý mi nepatrí 

Andrea Rimová 

Motýľ 2022 
 
Timea po komplikáciách vo vzťahu prahne po oddychu pre svoju 
unavenú dušu, a preto vzkriesi svoju lásku k literatúre. Keď v jednej zo 
starých kníh náhodne objaví zažltnuté svadobné oznámenie svojej 
milovanej tety a neznámeho muža, prebudí sa v nej zvedavosť. K 
žiadnej svadbe totiž nikdy nedošlo. Tetine vyhýbavé odpovede 
vyvolávajú ďalšie otázky, a preto Timea začne hľadať pravdu na 
vlastnú päsť. 

 

 

AK BUDEŠ MÔJ 

Barbora Astor 

Venupress 2022, 2. diel 
 
Ten piatkový večer mal byť plný romantiky. Iba ja, môj priateľ, kulisa 
zo zapálených sviečok a fľaša šampanského. Chcela som ho prekvapiť, 
no stal sa presný opak – on prekvapil mňa. Tým najhorším spôsobom. 
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ARABSKÁ ROMANCA 

Marianna Jurková 

Marenčin PT 2022 
 
Príbeh zo života nielen o arabskej láske a pochybnostiach, ale aj o 
rôznych uhloch pohľadu na tú istú situáciu a o tom, aké problémy to 
prináša. 
Zuzana je rozvedená osamelá žena v najlepšom veku, ktorej chýba 
láska. Na dovolenke v Egypte sa zoznámi s mladším mužom, ktorý 
jej prejavuje náklonnosť, ona sa však vzťahu s moslimom bráni, 
pretože takej láske neverí. No potom sa stane niečo, s čím vôbec 
nerátala... 

 

ARABSKÝ MILENEC 

Marianna Jurková 

Marenčin PT 2021 
 
Lena je slobodná pediatrička tesne pred štyridsiatkou, ktorá 
naliehavo túži po rodine, a tak urobí zopár zúfalých pokusov o vzťah, 
ktoré ju stiahnu až na samé dno. A vtedy sa jej postaví do cesty on! 
Charizmatický a inteligentný... Arab! O trinásť rokov mladší Arab, 
ktorému sa páčia všetky ženy, no zamiluje sa akurát do Leny. Dá sa 
tomu uveriť? 

 

AURIS  

Zvuk zla 

Vincent Kliesch, Sebastian Fitzek 

Tatran 2022 
 
Keď sa sedemnásťročný Silvan Berg vráti z psychiatrie domov, na 
nádvorí rodičovskej vily ho upúta krásny motýľ. Kým ho filmuje, aby 
ho neskôr ukázal chorej matke, začuje prenikavý výkrik. Silvan uteká 
za zvukom a vidí, ako jeho milovaná matka padá z okna na treťom 
poschodí. Marí sa mu, že v okne zbadal otcovu siluetu... 
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BEZMOCNÁ 

Dominika Würll 

Marenčin PT 2022 
 
Klasický, skutočne-neskutočný príbeh mladej Lenky. Býva s mamou a 
babkou. Je v poslednom ročníku na strednej škole. Po skončení chce 
odísť pracovať do zahraničia za lepším životom. Na lásku veľmi 
neverí a ani ju nevyhľadáva... Kým nestretne Riša. Ten jej zmení 
život a obráti priority. Naučí ju ľúbiť a ona mu to vracia tým, že stojí 
pri ňom, keď jeho mama umiera. Dostáva sa do sveta dospelých, 
ktorý sa jej vôbec nezdá fér. 

 

BLÁZON DO TEBA 

Marta Fartelová 

Motýľ 2022 
 
Alica žije vysnený život väčšiny žien. Má príťažlivého, úspešného a 
bohatého manžela, dve zdravé a krásne deti a podiel v prosperujúcej 
rodinnej firme. S rodinou bývajú v prominentnej štvrti a ona má 
priestor na to, aby sa mohla naplno venovať svojim deťom, 
spoločným rodinným priateľom, ale aj svojim záľubám. No každá 
rodina má svoje tajomstvá a často nikto netuší, čo sa odohráva za 
zavretými dverami ľudských príbytkov. 

 

BOD ZLOMU 

Danielle Steel 

Ikar 2022 
 
Strhujúca lekárska dráma od obľúbenej svetovej autorky Danielle 
Steel odohrávajúca sa v San Francisku aj v Paríži. Štyria 
traumatológovia dostanú jedinečnú príležitosť zmeniť svoj život. 
Najlepší lekári vo svojom odbore zrazu čelia najväčšej výzve v živote. 
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CANDY 

Príchuť hriechu je sladká 

Baja Dolce 

Venupress 2022, 2.diel 
 
Do podniku nerestí zaveje čerstvý, sladký vánok ‒ nový majiteľ Dorian, 
ktorého prezývajú Candy. Nepočítal však s tým, že časť podniku patrí bývalej 
spoločníčke Virginii. Najprv je odhodlaný zlomiť ju, no po ich prvom stretnutí 
sa zlomí jedine jeho odhodlanie. Získať vstupenku do osobného pekla cez 
príťažlivú blondínku by mohlo byť jednoduchšie... A príjemnejšie. 

 

ČERVENOVLÁSKA Z OSVIENČIMU 

Nechama Birnbaum 

Motýľ 2022 
 
Rosie vždy hovorili, že jej ryšavé vlasy sú prekliatím, no ona tomu nikdy 
neverila. Často snívala o tom, ako bude vyzerať v bielom závoji po boku 
muža svojich snov. Jej život sa však desivo mení v roku 1944, keď musí 
opustiť svoj domov a po strastiplných udalostiach končí na tom 
najhoršom mieste na celej zemi – v Osvienčime. 

 

ČISTÁ 

Juno Dawson 

Absynt 2022 
 
Britská spisovateľka Juno Dawson, autorka viacerých bestsellerov, 
napísala drsnú, autentickú knihu, ktorá vás zomelie ako večierok na 
londýnskom Týždni módy. 
 
Lexi Volkov je nechutne bohatá. Je dedičkou veľkého hotelového 
impéria a nikdy sa o nič nemusela starať. Jedného dňa sa však 
polomŕtva prebudí v aute na ceste do odvykacieho centra pre 
prominentných pacientov.  
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DEVӒŤ ŽIEN 

Skutočný príbeh deviatich žien, ktoré prežili peklo 
nacistického Nemecka 

Gwen Strauss 

Tatran 2022 
 
Keď v Európe zúrila druhá svetová vojna, každý sa snažil prežiť, ako 
vedel. Deväť silných žien, niektoré z nich iba tínedžerky, sa hneď 
aktívne zapojilo do francúzskeho a holandského protifašistického 
odboja. Pašovali zbrane, ubytovávali spojeneckých agentov, 

zabezpečovali komunikačné kanály medzi jednotlivými regiónmi, vyhľadávali únikové cesty a dokonca 
ukrývali židovské deti. 

 

DLHÉ VLASY KRÁTKY ROZUM 

Kálmán Mikszáth  

Marenčin PT 2022 
 
Dielo klasika maďarskej literatúry Kálmána Mikszátha (1847 – 1910), 
rodáka z Novohradskej Sklabinej, tvorí najmä krásna literatúra. 
Publicistika a esejistika je zastúpená v menšom rozsahu. V kritickom 
vydaní jeho diela je beletria zastúpená päťdesiatimi knihami a 34 kníh 
je tzv. literatúra faktu. V slovenskom literárnom povedomí dominujú 
autorove svojrázne štylizované poviedky, novely a romány 

 

DOKONALÝ POLICAJNÝ ŠTÁT 

Tajná výprava do čínskej dystopie 

Geoffrey Cain 

Ikar 2022 
 
Predstavte si život, v ktorom si večer ľahnete vedľa svojho partnera a 
ráno sa zobudíte po boku štátom dosadeného špicľa. Stačí, ak poviete 
alebo urobíte niečo, čo sa systému nepáči a môžete skončiť v 
koncentračnom tábore alebo zmiznúť bez stopy.  
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DUCH VIANOC 

Hrejivý a zábavný príbeh o oslave pravého významu 
Vianoc 

Debbie Macomber 

Fortuna Libri 2022 
 
Peter Armstrong a Hank Colfax sú najlepší priatelia, no každý z nich 
žije iný život. 
Peter je miestny pastor, venuje sa svojej farnosti, navštevuje svojich 
farníkov, pripravuje vianočnú bohoslužbu a živé jasličky. Barman 

Hank obsluhuje v rodinnej krčme svojských zákazníkov. 

 

DÚFAŤ ZNOVA 

Nechcela sa zamilovať. Nie do svojho učiteľa. 

Mona Kasten 

YOLi 2022, 4.diel 
 
Everly Pennová neverila na lásku. Celé roky sa prizerala, ako jej 
mama trpí v násilnom vzťahu. Zážitky z detstva ju natoľko 
traumatizovali, že si mužov nepripúšťala k telu. Nechcela sa 
zamilovať. A už vôbec nie do svojho vyučujúceho.  

 

 

EŠTE SOM ŤA NESTRETLA 

Môže viesť zámena kufrov k nájdeniu lásky? 

Sophie Cousens 

Fortuna Libri 2022 
 
Čo keby ste na letisku zobrali nesprávny kufor a bezhlavo sa vydali na 
honbu za jeho majiteľom? 
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HAMNET 

Maggie O՚Farrell 

Tatran 2021 
 
Príbeh o tom, ako sa zo života stáva literatúra. 

Jedného letného dňa v roku 1596 si dievčatko ľahne na slamník s 
horúčkou. Jej dvojča, chlapec Hamnet, všade hľadá pomoc. Ich 
mama Agnes je ďaleko, v záhrade, kde pestuje liečivé byliny. Otec sa 
zdržiava v Londýne. Rodičia netušia, že jedno z detí sa nedožije konca 
týždňa. 

 

HLAVNE SA NEZAMILUJ 

Príbeh z rakúskych Álp o nečakanej láske 

Lea Marko 

Fortuna Libri 2022 
 
Po dlhých rokoch Annu opustil manžel a prišla o prácu. Vykašle sa 
na život a utápa sa v sebaľútosti, až kým jej kamarátka nepožičia 
chatu v rakúskych Alpách. 
Anna v krásnej prírode konečne nachádza rovnováhu a začína hrať 
ako sólistka v miestnej kapele, s ktorej členmi sa spriatelí. 
Teda okrem jedného, ktorý sa jej snaží spraviť zo života peklo.  

 

HRIECH KOVÁČOVEJ DCÉRY 

Sarah E. Ladd 

Slovenský spisovateľ 2022, 3. diel 
 
Mladučká Cecily Fairová sa pokúša vymaniť spod vplyvu krutého 
otca, kováča na panstve Aradelle Park, a tak sa zapletie s pánovým 
synom a rozhodne sa s ním utiecť. Jej otec však ich plán prekazí, 
dcéru za trest odvedie do dievčenskej školy na Rosemere a odlúči ju 
od milovanej sestry-dvojčaťa Leah. 
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JEDNA DOBRÁ VEC 

Alexandra Potter 

NOXI 2022 
 
Život je ako horská dráha. Už keď ste na vrchole môže vás 
nepríjemne prekvapiť strmý pád. Liv Brooksová po rozvode 
impulzívne vymení svoj londýnsky mestský život za hornatý 
Yorkshire. Chce začať odznova. No to nie je vždy jednoduché. 
Z miestneho útulku sa rozhodne adoptovať psíka Harryho, aby jej 
nebolo tak smutno.  

 

 

JEDNÉHO DŇA V LONDÝNE 

Čo ak ste lásku svojho života už stretli?  

Saskia Sarginson 

Fortuna Libri 2022 
 
Cora a Jacob žijú v centre Londýna. On na jednom konci Centrálnej 
linky metra, ona na druhom. Denne cestujú rovnakou trasou, no 
míňajú sa, až ich raz zvedie dokopy náhoda. Medzi vdovou Corou, 
ktorá sa sama stará o dve deti, a o dvanásť rokov mladším Jacobom 
sa začne vyvíjať hlboký vzťah, v ktorý už ani nedúfali.  

 

JELEŇ V PARÍŽI 

Príbeh jednej kaviarne 

Jana Bukovinová 

Slovart 2022 
 
Jeleň v Paríži opisuje príbeh, ktorý sa naozaj stal. Je to príbeh 
kaviarne, ktorú si v Paríži autorka knihy otvorila a niekoľko rokov 
úspešne prevádzkovala. Zaznamenáva príbehy ľudí, čo v kaviarni 
pracovali a zanechali v nej svoju stopu, ale i príbehy hostí, susedov, 
priateľov, ktorí vstúpili nielen do života kaviarne, ale aj jej majiteľky.  
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KEĎ SA MI SNÍVA, ŽE LIETAM 

Marika Budayová 

MAFRA Slovakia 2022 
 
Ema je slobodná duša, ktorá veľmi netúži viazať sa a svoju slobodu si 
váži. Potom jej však náhodou do života vstúpi Dodo a zem sa 
zatrasie. Ale vďaka nešťastnej náhode zo vzťahu nakoniec 
zíde. Neskôr stretne Rada, ktorý by ju spočiatku na rukách nosil. Keď 
spolu čakajú dieťa, urobí z nej slúžku v dome svojej mamy a riadi aj 
to, čo si oblečie a s kým sa rozpráva. 
 

 

KLINIKA 

Pavol Rankov 

Koloman Kertész Bagala 2022 
 
Až aké komplikácie a zúfalstvo doženú človeka k posadnutosti dostať 
sa silou-mocou na vyšetrenie k profesorovi na Klinike. Napínavá 
nová kniha majstra otvorených koncov Pavla Rankova, ktorá sa 
nedá prestať čítať odzadu aj spredu. 

 

 

 

KRAJČÍRKA Z PARÍŽA 

Georgia Kaufmann 

Fortuna Libri 2022 
 
Pútavá a strhujúca cesta inšpiratívnym životom jednej ženy. 
 
Rosa Kusstatscherová vybudovala svetoznáme módne impérium 
vďaka schopnosti vytvoriť dokonalé oblečenie na každú príležitosť. 
Ale dnes večer, keď sa pripravuje na najdôležitejšie stretnutie 
svojho života, ju jej zvyčajná sebaistota opúšťa. Čo ju priviedlo k 
tomuto momentu? 
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KRÁSNI MALÍ BLÁZNI 

Jillian Cantor 

Tatran 2022 
 
V horúci letný deň v auguste 1922 zastrelia Jaya Gatsbyho v bazéne 
na jeho pozemku vo West Egg. Nález diamantovej sponky na mieste 
činu vrhne podozrenie na tri ženy. Každá z nich môže držať v ruke 
kľúč k príčine smrti záhadného milionára. Daisy Buchananová sa 
mala vydať za Gatsbyho, ale rodinná tragédia ju vrhla do náručia 
závratne bohatého Toma Buchanana. Daisina najlepšia priateľka 
Jordan Bakerová si starostlivo stráži tajomstvo, ktoré by ohrozilo jej 
golfovú kariéru a vzťahy s najbližšími.  

 

KRIEDOU ALEBO MEČOM 

Ján Gálik 

Artis Omnis 2022 
 
Spoločnosť čelí silnejúcej vlne násilností a šikany v radoch 
školopovinných detí. Riešenie vidí v zriadení Novej pedagogickej 
fakulty, ktorej absolventi majú pomocou nových pedagogických 
metód zabrániť narastajúcim incidentom. Jedným z nich je aj 
Michael ̶ nastupuje ako učiteľ do školy kdesi na strednom Slovensku. 
Kedysi bol sám jej žiakom a zároveň jeden z preživších vražedného 
besnenia, ktoré sa tam pred rokmi odohralo.  

 

LÁSKA NEMÁ VZOREC 

Silvia Demovičová 

Verbarium 2021 
 
Pätnásťročná Nina žije iba s mamou a nepočujúcou sestrou. 
Odjakživa túžila chodiť na gymnázium, kde sa zoznámili jej 
rodičia. Dúfa, že keď pôjde v ich šľapajach, tiež stretne niekoho 
výnimočného. Ibaže láska nemá vzorec, do ktorého stačí doplniť 
rovnaké premenné a dostanete zaručený výsledok. 



 11 

LÁSKA V DOME DUCHOV 

Ivana Havranová 

Marenčin PT 2022 
 
Život často prináša nečakané stretnutia dvoch bytostí, 
zapozerajúcich sa vzájomne do očí a jeden z nich pocíti niečo veľké, 
vznešené, nezabudnuteľné. Celkom takáto príhoda sa stala Ondrovi, 
študentíkovi z neveľkého mesta, ktorý, hoc i vyrastal v dobrej rodine, 
potreboval sa čo najskôr osamostatniť. Otec, úspešný právnik a 
veľký sukničkár, robil hanbu mame i synovi. O rodinu sa však staral 
slušne, nuž mama vydržala. Po ukončení školy Ondrej rodičov opustil 

a presťahoval sa do bytu v starom dome pri cintoríne, blízko krčmy U mŕtvej kosti. 

 

LÁSKA Z BAGDADU 

Sága o večnej láske 

Ružena Scherhauferová 

Fortuna Libri 2022 
 
Sára sa narodila Slovenke a Iračanovi. Už ako dieťa bola nevšedným 
zjavom a v čase dospievania sa pre výnimočnú krásu stala 
stredobodom pozornosti mužov. Po štúdiách na Slovensku sa jej 
otec vrátil s rodinou do Iraku a Sára si zvykala na nové podmienky. 
Ako štrnásťročná sa zoznámila s mladíkom o tri roky starším, 
Aramom.  

 

LES MIZNÚCICH HVIEZD 

Kristin Harmel 

Fortuna Libri 2022 
 
Sugestívny príbeh o mladej žene, ktorá počas druhej svetovej vojny 
využíva svoje poznanie divočiny, aby pomohla židovským utečencom 
zmiznúť pred nacistami – až kým všetko neohrozí tajomstvo z jej 
minulosti. 
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MÁG 

John Fowles 

Odeon 2022 
 
Príbeh mladého Nicholasa Urfeho sa vo veľkej miere odohráva na 
gréckom ostrove Fraxos, kde prijal miesto učiteľa na chlapčenskej 
internátnej škole. Nuda a pocit odlúčenia, ktoré ho na ostrove denne 
sprevádzajú, v ňom prehĺbia pocit osamelosti. Zo rastúcej depresie ho 
vytrhne až náhodné stretnutie s miestnym usadlíkom. Ten ho očarí 
svojou osobnosťou, ale postupne vpletie Nicholasa do zvláštnej 
psychologickej hry.  

 

MANŽELSKÝ PORTRÉT 

Maggie O՚Farrell 

Tatran 2022 
 
Lukrécia, tretia dcéra Cosima de’ Medici a jeho španielskej manželky 
Eleonory, vládcov Florencie, bola ešte dieťa, keď ju vydali za Alfonsa 
d’Este, vojvodu z Ferrary. V politicky motivovanom sobáši, ktorý mal 
spojiť dva mocné rody, totiž nahradila pôvodnú vojvodovu 
snúbenicu, svoju staršiu sestru Máriu, ktorá zomrela krátko pred 
svadbou. 

 

MARKÍZ HĽADÁ MANŽELKU 

Ella Quinn 

Slovenský spisovateľ 2022, 2.diel 
 
Keď mala Dorothea Sternová debutovať v spoločnosti, jej matka si 
zlomila nohu a nemohla ju sprevádzať do Londýna. Našťastie 
manželka lorda Worthingtona Grace sa podujala, že sa o ňu postará, 
a tak Dotty prišla do mesta, kde ju s radosťou prijala jej najlepšia 
priateľka Charlotte, s ktorou sa odmalička tešili, že budú debutovať 
spolu. Hoci Dotty vyrastala na vidieku, je vnučka vojvodkyne 
Bristolovej a vychovali ju ako príslušníčku šľachty.  
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MILOVALA SOM ARABA 

Príbeh podľa skutočnej udalosti 

Mirka Manáková 

BESTSELLER 2022 
 
Zdá sa, že Daniele v živote nič nevychádza. Manžel si ju nevšíma, 
svokra robí všetko pre to, aby jej znepríjemnila život. Jediným 
šťastím života je jej synček Martinko. 
Po rozvode neverí, že ešte niekoho stretne, až kým sa nezoznámi s 
architektom Mohamedom, ktorý je pôvodom z Egypta.  

 

MILÝ TATO 

Listy z tohto sveta 

Lucia Satinská 

Tatran 2022 
 
Keď zomrel Július Satinský, jeho dcéra Lucia mala 16 rokov. Aby sa 
vyrovnala so stratou, rozhodla sa mu písať listy. Listy z tohto sveta. O 
tom, ako jej chýba, o spomienkach na detstvo, o tom, čo všetko sa s 
jeho dielom dialo. 

 

MŇA SA NEZBAVÍŠ 

Neskutočná séria náhod 

Tatiana Brezinská 

MAFRA Slovakia 2022 
 
Ak existuje osoba, ktorá sa jej schopná potknúť aj o vlastné nohy, tak 
ňou je určite Viola. Úspešná žena na prahu štyridsiatky, ktorá prežila 
mnoho rodinných tragédií, napriek tomu nestratila zmysel pre 
humor. Pri tom, ako sa na ňu lepia všetky trapasy, jej ani nič iné 
nezostáva.  
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MODRÉ DIAĽKY 

Maja Kadlečíková 

Marenčin PT 2022 
 
Príbehy uveriteľné a neuveriteľné ako život v každodennej realite aj 
v predstavách. Možno sú to takisto vaše príbehy. Je vzťah ešte 
láska? Alebo ste práve na križovatke? Ste unavení, že sa vám ani žiť 
nechce a zrazu to prešlo? Nechceli ste veriť aj keď ste vedeli, že je to 
pravda? Uvažovali ste či za to môže osud? A ak ste už nevedeli ako 
ďalej, možno vám napadlo, že odpoveď skrývajú modré diaľky. 
Odpovede hľadajú všetci... 

 

NEBEZPEČNÝ PRECEDENS 

Zdenka Wenzlová Švábeková 

Elist 2022 
 
Pätnásťročná Tamara ubíjaná prostredím, v ktorom žije, sa jedného 
dňa vzbúri spôsobom, ktorý ju prinúti po ďalšie roky listovať v 
zákonoch karmy. Po rozsudku v mene republiky sa ocitne vo svorke 
dravcov, ktorí na nej parazitujú. Dezorientovaná hľadá záchytný 
bod, ale minulosť sa nedá zotrieť ako krieda z tabule. Krivolakou 
cestou za vlastnou existenciou sa dostane k ponuke staršej ženy, 
ktorú neodmietne. 

 

NEMÁŠ ZA ČO 

Ľubica Pánčiová 

MERIDIANO-press 2022 
 
V hlave sa mi okamžite premietli Danove slová: 
„Ženy vždy najskôr uveria svojim partnerom, až potom 
kamarátkam. Aj v prípade, ak majú pravdu. Vy ženy sa potrebujete 
najprv popáliť, zatiaľ čo my muži sme iní. Neuverí ti a bude po 
priateľstve.“ 
Toto som fakt počuť nechcela. Bola som totiž rozhodnutá. 
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NEŽNÁ NÁRUČ VETRA 

Romantický príbeh o láske, nenávisti a vykúpení 

Alexander Stainforth 

Fortuna Libri 2022 
 
Keď mi doktor oznámil, že čakám dieťa, nevedela som, či sa mám 
tešiť, alebo ten deň preklínať. Kvôli Charlesovi som prišla už o dve 
deti, tretie si vziať nedám. Lenže osud sa ku mne obracia chrbtom, 
nedopraje mi chvíľu pokoja.  

 

ODKAZ 

Na život po vysokej vás nik nepripraví 

Elle Kennedy 

YOLi 2022, 5.diel 
 
Životy Garretta a Hannah, Logana a Grace, Deana a Allie a Tuckera a 
Sabriny sa po vysokej škole nevyvíjajú tak, ako si predstavovali. Iste, 
sú spolu, ale zrazu čelia skutočným problémom, na ktoré ich štyri 
roky na Briarskej univerzite nepripravili. Dospelosť je oveľa 
náročnejšia ako opletačky s láskou, a hrdinovia zisťujú, že veľké 
rozhodnutia môžu mať veľké následky. 

 

OLÍVIA 

Táňa Keleová-Vasilková 

Ikar 2022 
 
Olívia, mladá hrdinka tohto príbehu, miluje husle a svoju rodinu. Túži 
po pokojnom živote, v ktorom by sa mohla venovať predovšetkým 
hudbe a sebe... Lenže život býva komplikovaný a nie vždy sa nám 
darí plniť si sny. Olívia zakopáva o problémy, ktoré ju okrádajú o 
úsmev, no hrejivé situácie jej dávajú vieru a silu pokračovať. A keďže 
osud je nevyspytateľný, pripletie jej do cesty niekoho, kto ju zahrnie 
láskavosťou a pochopením. 
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PEKÁR A VÔŇA PRÍBEHOV 

Príbeh pre všetkých, ktorí nechcú prísť o vôňu života 

Carsten Henn 

Tatran 2022 
 
Chlebové cesto je ako život, treba s ním pracovať, miesiť ho, až kým 
nedozrie. Rovnaké poznanie prekvapí aj primabalerínu Sofie, ktorej 
zranenie zničí závratnú kariéru. Neustále si kladie otázky: Kto ju 
bude milovať, keď sa stratila zo svetla reflektorov? Kým vlastne je, 
keď viac nie je baletkou? 

 

POKORA A PÝCHA 

Milan Kališ 

Marenčin PT 2022 
 
Jozef je mladý židovský učiteľ gymnázia. Patrícia je lekárka. Rómka. 
Zamiluje sa do Jozefa. Ten sa však zapozerá do Zuzky, talentovanej 
matematičky, ktorá má zložitý vzťah s Vladom, geniálnym fyzikom. 
V tridsiatych rokoch minulého storočia, v malom mestečku na 
Slovensku. V dobe, kedy láska čelí oveľa väčšiemu súperovi ako 
spoločenská norma. Ide o život. 

 

POLNOČNÁ RUŽA 

Lucinda Riley 

Tatran 2022 
 
Strhujúci príbeh indickej dievčiny Anáhity a jej rodiny sa odohráva v 
rozpätí štyroch generácií na dvoch kontinentoch – vo veľkolepom 
paláci indického maharadžu a v majestátnom šľachtickom sídle na 
juhu Anglicka. 
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PROTI BESOM 

Poviedky o hrdinoch 

Kolektív slovenských autorov 

Slovart 2022 
 
Najťažšie boje zvádzame sami so sebou, so svojimi vlastnými desmi, 
besmi a strachom, ktorý v konečnom dôsledku určí, kto sme. Zbabelci 
a alibisti alebo tí, čo riskovali. Poviedky ôsmich slovenských autorov 
dávajú nádej, ukazujú, ako malé či väčšie akty odvahy zmenili životy, 
zachránili dediny, ovplyvnili dejiny i jednotlivcov. Uisťujú nás, že aj 
neznámy Jano z Hornej Dolnej môže byť hrdina. Len musí chcieť. 

 

RYTIEROV SĽUB 

Jana Pronská 

Slovenský spisovateľ 2022 
 
Odkedy rytier Sigurd z Rodby prisahal svojmu majstrovi, že pomstí 
jeho smrť, žije iba preto, aby tento sľub dodržal. Nešťastná hra v 
kocky majstra Josifa z Aradu s hazardným hráčom a podvodníkom 
Valeriánom z Hrušova spustila udalosti, ktoré mali za následok smrť 
majstra i jeho dcéry. Vykonávateľom majstrovej poslednej vôle sa 
stal Sigurd.  

 

 

SEZÓNA ZEMOLEZU 

Mary Ellen Taylor 

NOXI 2022 
 
Príbeh štyroch žien – Sadie, Olivie, Elaine a Libby, sa odohráva v 
dvoch časových líniách – počas druhej svetovej vojny a v súčasnosti. 
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SPÚTANÁ ŽIVOTOM 

Martina Kováčiková 

Marenčin PT 2022 
 
Marianna má tesne pred štyridsiatkou a vo voľnom čase uniká pred 
každodennou realitou do sveta kníh. Svoj život venuje rodine, ale 
vo vnútri je veľmi osamelá, zranená a len ťažko nadväzuje 
medziľudské vzťahy. Zraniteľnosť zakrýva sarkazmom a nikomu 
nedovolí preniknúť za múry, ktoré si okolo seba postavila. Až kým 
sa nespozná s Michalom, ktorý je jej natoľko podobný... 

 

STRÁŽKYŇA ŠŤASTNÝCH KONCOV 

Barbara Davis 

AURORA 2022 
 
V tomto čarovnom príbehu Barbara Davisová umne prepletá príbehy 
dvoch žien, ktoré zdanlivo zviedla dokopy náhoda. Po objave vintage 
svadobných šiat a hŕbe listov sa ich cesty pretnú a ony ani len 
netušia, ako pevne sú prepletené. Pochádzajú z dvoch rozdielnych 
generácií a dvoch odlišných kontinentov, no príbeh jednej odráža 
príbeh druhej – obe zažili obrovskú lásku a obrovskú stratu a obe sa 
už vzdali nádeje, že sa im tú škodu podarí napraviť. 

 

SVETLO V OKNE 

Čo ak jedinou možnosťou, ako prežiť, je stať sa 
jednou z nich? 

Marion Kummerow 

Fortuna Libri 2022 
 
Margarete sa predrala z trosiek zbombardovaného domu. Prach 
víril okolo nej ako sneh. Zo zrúcaniny jej pomohol dostať sa 
príslušník SS. Ten ju považoval za dcéru mŕtveho majiteľa domu.  
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SVETLO V ÚKRYTE 

Sharon Cameron 

Ikar 2022 
 
Píše sa rok 1943 a šestnásťročná Stefania pracuje v obchode u 
Diamantovcov v poľskom mestečku Przemyśl. Je zaľúbená do Izia, 
jedného zo synov. Mladý pár svoj vzťah tají, pretože ona je katolíčka 
a Diamantovci sú Židia, ale nevzdávajú sa nádeje, že raz im osud 
dožičí byť spolu. S vpádom nemeckej armády do krajiny sa všetko 
zmení. Rodinu vysťahujú do geta a Stefania ostáva sama v 
okupovanom meste, kde sa stará o šesťročnú sestru Helenu. A 
potom ktosi zaklope na dvere.  

 

ŠIBALSKÁ SOPHY 

V živote sa nestratí 

Georgette Heyer 

Ikar 2022 
 
Keď úctyhodný sir Horace Stanton-Lacy odíde na pracovnú cestu do 
Južnej Ameriky, nechá svoju jedinú dcéru Sophy u sestry Elizabeth 
Rivenhallovej, ktorá býva s rodinou na Berkeley Square. Lady 
Ombersleyová naveľa súhlasí, že sa ujme mladej netere, no ani jej 
nenapadne, že veselá, impulzívna a nevšedná dievčina vtrhne do 
londýnskej spoločnosti ako víchor. 

 

ŠIKANA 

Nikoleta Karaffová 

Marenčin PT 2022 
 
Dramatický príbeh o skupine mladých ľudí. Každý je iný a predsa sú si 
v jednom všetci podobní. Každý má problémy. Alicu šikanujú od 
prvého dňa, čo prišla do novej školy. Olívia žiarli na svoju sestru Anyu 
a je tajne zamilovaná do Daniela, ktorý je agresívny a užíva drogy.  
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ŠKANDÁL NA JOHNOVEJ FARME 

Karina Janská 

BESTSELLER 2022 
 
Príbeh plný romantiky, erotiky, ale aj dramatických situácií sa 
odohráva v roku 1960. V Amerike zúri rasizmus a hnutie Ku-Klux-
Klan dohliada na to, aby Afroameričania nemali rovnaké práva ako 
bieli obyvatelia. 

 

 

TRETIA STRANA MINCE 

Laura Krauz 

Marenčin PT 2022 
 
Hoďte za hlavu mýtus, že zakázané ovocie chutí najviac a začítajte 
sa do príbehu, na ktorého konci slovo nevera nadobudne pre 
všetkých zúčastnených nový rozmer. 

 

 

TRI TÝŽDNE DO SVADBY 

Ella Quinn 

Slovenský spisovateľ 2022, 1. diel 
 
Lady Grace Carpenterová sa už zmierila s tým, že sa nikdy nevydá, 
keďže po smrti rodičov sama vychováva sedem mladších 
súrodencov. Sľúbila matke, že nedovolí, aby si ich rozobrali príbuzní, 
a nevie si predstaviť, že by bol nejaký muž ochotný starať sa o cudzie 
deti. 
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TRPKÁ PRÍCHUŤ KLAMSTVA 

Viktória Dominová 

Naše vojsko 2022 
 
Ľútosť nie je niečo, čo má Ema vo svojej emocionálnej výbave. Je 
rozmaznaná, prostoreká, krutá a nebojí sa uchýliť aj k šikane. Napriek 
tomu sa v nej prebudí súcit, keď jeden večer prichytí čudáka Tomáša, 
ako sa hrabe v kontajneri za reštauráciou jej mamy. Vie, že by sa 
novým pocitom nemala poddať. Vie, že to môže dopadnúť 
katastrofálne. 

 

TVOJA NEPRÍTOMNOSŤ JE TMA 

Jón Kalman Stefánsson 

Artforum 2022 
 
Zoznamuje nás so škálou postáv: s majiteľkou hotela so žiarivým 
úsmevom, s farmárom, čo hrá na elektrickú gitaru, s kňazom 
píšucim listy nemeckému básnikovi Hölderlinovi, či s jednoduchou 
ženou, čo sa napriek chýbajúcemu formálnemu vzdelaniu rozhodne 
poslať do časopisu článok o dážďovkách. Autor nám odhaľuje ich 
osudy a životné cesty, ktorých spoločným menovateľom je láska. 

 

UŽ ZASE UMIERAM 

Život s panickým atakom 

Števa Opremčáková 

Marenčin PT 2022 
 
Po dlhoročnej úspešnej právnickej praxi odchádza Heda do 
dôchodku. Hoci sa naň ešte necíti. V jedno jesenné ráno ju prepadne 
srdcová nevoľnosť. Infarkt? Je to tetánia, panický atak a úzkostná 
porucha. Ako sa s ňou dá nažívať v mieri, zamilovať sa a dokonca 
znova cítiť šťastie, sa dozviete v tomto príbehu. 
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V TIENI KORIDY 

Alexandra Vrábelová 

Ammeris 2022 
 
Román sa odohráva v štyroch časových obdobiach života ženy. 
Mladá Laura cestuje do Španielska, aby sa zdokonalila vo svojom 
obľúbenom jazyku - v španielčine. V Cádize sa náhodou zoznámi s 
neznámym Španielom, s ktorým neplánovane prežije niekoľko dní. 
Má však zmysel rozvíjať vzťah, ktorý nemá budúcnosť? 

 

VECI, KTORÉ V NÁS OSTANÚ NAVŽDY 

Nechystá sa zaľúbiť do dobrého dievčaťa 

Lucy Score 

AURORA 2022 
 
Bradatý zlý chlapec Knox si rád užíva život presne tak ako svojuj 
kávu: osamote. 
Teda ak nerátate jeho baseta Waylona. Knox neznáša drámu a 
nepoľaví, ani keď sa k nemu dostaví v podobe zúfalej nevesty, ktorá 
ušla spred oltára. 

 

VEĽKÝ OKRUH 

Maggie Shipstead 

barecz & conrad books 2022 
 
Príbeh o ťažkom živote, odvahe a veľkom sne letkyne Marian 
Gravesovej. Ako prvá žena sa v 50. rokoch minulého storočia 
rozhodne obletieť svet po takzvanej hlavnej kružnici. Či svoj cieľ 
dosiahne, a ako sa jej cesta životom ukončí, čitateľ so zatajeným 
dychom zisťuje až do posledných strán tohto románu. 
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VERIŤ ZNOVA 

Na zlomené srdce sa nedá len tak zabudnúť 

Mona Kasten 

YOLi 2021, 2.diel 
 
Šťastné konce sú iba vo filmoch. V tom má Dawn Edwardsová 
jasno. Odkedy pristihla svojho bývalého s inou, zanevrela na 
chlapcov a radšej sa zamerala na štúdium a svoj veľký sen. Túži po 
kariére spisovateľky, a hoci už istý čas publikuje poviedky na 
internete, nik sa o tom nesmie dozvedieť. 

 

VIANOČNÝ ÚNIK 

Sarah Morgan 

Fortuna Libri 2022 
 
Povznášajúci román o priateľstve a o riskovaní všetkého pre najväčší 
dar zo všetkých, odohrávajúci sa v čase najkrajších sviatkov v roku. 

 

 

 

VÍRUS 

Robin Cook 

Ikar 2022 
 
V úsilí vrátiť sa počas pandémie COVID-19 aspoň trochu do normálu 
sa Brian Murphy s rodinou vyberie na letnú dovolenku na Cape Cod. 
Jeho žena Emma však náhle ochorie. Čo spočiatku vyzerá ako 
mierna chrípka sa po návrate do New Yorku mení na boj s časom. 
Príznaky sa rapídne zhoršujú a Emma upadne do kómy. 

 



 24 

VŠADE SAMÉ ZÁZRAKY 

Jana Benková 

Naše vojsko 2022 
 
Ak ste sa zamilovali do muža, ktorý nedokáže ukončiť 
nadštandardný vzťah s bývalou partnerkou či dokonca manželkou, 
tak pozor a utekajte od neho čo najďalej! Stále s ňou telefonuje? 
Vyhovára sa, že ho jeho ex potrebuje? A že si sama neporadí s 
nákupmi? Že si s ňou večer vyjde von, veď je to "len" kino či divadlo?  

 

VÝNIMOČNÁ 

Katarína Gillerová 

Slovenský spisovateľ 2022 
 
Nesmierny obdiv, ktorý pätnásťročná modelka Diana pociťuje k 
fotografovi Alanovi, jej pomáha prekonať bolesť spôsobenú otcovým 
odchodom od rodiny. Ich vzťah neskôr prerastie do vášnivej lásky. 
Napriek tomu, že Alan sa nechce viazať, Diana dosiahne, že začnú 
spolu žiť a narodí sa im dcérka. Alan si vo vzťahu kladie tvrdé 
podmienky, no mladá žena sa cíti šťastná a je ochotná splniť 
milovanému mužovi každé jeho želanie. 

 

VZDUŠNÉ ČIARY 

Román o útekoch, hľadaní domova, lásky a vlastnej 
cesty 

Zuzana Široká 

Ikar 2022 
 
Krvavý masaker, ku ktorému prišlo tesne po druhej svetovej vojne, 
dostal pomenovanie Přerovská tragédia. Pod velením fanatického 
veliteľa Karola Pazúra zahynulo 265 ľudí, z toho 74 detí. Prežili iba 
siedmi. Medzi nimi aj desaťročná Emília, dievčatko s karpatsko-
nemeckými koreňmi z mestečka Dobšiná.  
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ZAČAŤ ZNOVA 

Nový život, nový byt. Ale s takým spolubývajúcim? 

Mona Kasten 

YOLi 2021, 1.diel 
 
Allie Harperová odchádza na vysokú školu za vidinou nového 
začiatku. Vzdáva sa snobského života a necháva minulosť za sebou s 
vedomím, že už nikdy neprehovorí s rodičmi. Pred začiatkom 
semestra je však ťažké nájsť vhodný podnájom. Dobré izby sú 
obsadené, ponúk je žalostne málo. Chvíľu to vyzerá na noc v aute, 
keď sa vyberie na poslednú obhliadku. 

 

ZAKLIATY KLÁŠTOR 

Juraj Červenák 

Artis Omnis 2022 
 
Šarkan sa vracia. Po trinástich rokoch v zámorí, kde bojoval vo vojne 
Severu proti Juhu a strážil zákon v západnom pohraničí, mieri Adam 
Šarkan naspäť na rodný Gemer. Jeho sestra Júlia ho prosí o pomoc 
s pátraním po svojom manželovi. Zeman Henrich Belohorský totiž 
záhadne zmizol počas hľadania bájneho pokladu červených mníchov 
niekde v horách za Jelšavou. 

 

ŽENA S MODROU HVIEZDOU  

Pam Jenoff 

Fortuna Libri 2022 
 
Píše sa rok 1942. Vo svete zúri druhá svetová vojna a 
osemnásťročná Sadie Gaultová býva s rodičmi v krakovskom gete. 
Keď nacisti začnú geto likvidovať, Sadie musí s rodinou hľadať 
útočisko v nebezpečných kanáloch pod mestom. Jedného dňa 
nazerá na svet cez mrežu a vidí, ako si nejaké dievča kupuje na trhu 
kvety. 
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KRIMI – detektívky 

DÁMA KONTRA STRELEC 

Dominik Dán 

Slovart 2022 
 
Po troch rokoch vyšetrovania sa detektívom podarilo chytiť vraha 
sedemnásťročnej prostitútky Ruženky Róžovej, dopichanej v tráve 
na kraji sídliska. Napriek sľubu šéfa Alexandra Mayora si Krauz a 
celá partia z kancelárie stoštyridsaťjeden neužijú zaslúžené oslavy 
ani pár dní voľna, lebo nový prípad sa už blíži ‒ nenápadne ako 
tajomný strelec maskovaný podvečerným šerom pustého lesa. 

 

HLAVA AKO DÔKAZ 

Peter Šloser 

Ikar 2022 
 
Pokoj v kúpeľnom meste naruší nebezpečný zločinec. Objektom jeho 
záujmu sú ženy a najmä obsah ich kabeliek. Nastane deň, keď sa v 
ňom pri jednom z prepadov naštartujú chemické procesy a stratí 
kontrolu nad svojím konaním. Nahé telo obete objaví v kroví 
náhodný svedok a rieka Váh vyplaví novú mŕtvolu.  

 

HROBOVÉ TICHO 

Vojtech Beniczky 

Marenčin PT 2022 
 
Paula Santorisová sa odhodlá urobiť hrubú čiaru za starým 
životom. Chce sa naplno venovať žurnalistike a písať kvalitné 
články. Dokonca preruší kontakt s bývalým kolegom z kriminálky, 
keďže táto cesta nikam nevedie. Lenže prosby o pomoc pri hľadaní 
strateného výherného žrebu, ju privedú nielen späť k policajtovi, 
ktorý práve vyšetruje sériu vrážd, ale aj k samotnému vrahovi.  
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KEĎ ZMIZNÚ STOPY 

Elina Backman 

Arkus 2022 
 
Traja mladí muži pripravujú dokumentárny film o tajomnom 
pustovníkovi, ktorý žije na ostrove oviec v Helsinkách. Jeden z nich 
však záhadne zmisne, potom druhý. Keď jedného nájdu mŕtveho v 
neďalekej prírodnej rezervácii, do veci sa zapojí polícia. 

 

 

LUCIA 

Bernard Minier 

Lindeni 2022 
 
Skupina študentov kriminológie odhalí existenciu vraha, ktorý svoje 
obete aranžuje podľa renesančných obrazov. Je možné, že vraždil 
znova? Keď polícia nájde brutálne ukrižovaného madridského 
vyšetrovateľa, zdá sa, že sa nemýlili. Jeho partnerka Lucia Guerrero 
sa s pomocou študentov púšťa do zložitého vyšetrovania. Spoločne 
budú čeliť svojim najhorším obavám, vlastnej minulosti – a pravde, 
ktorá je odpornejšia než všetky zverstvá z legiend a mýtov. 

 

MUŽ, KTORÝ VEDEL PRIVEĽA 

Občas je jednoduchšie zločin vyriešiť, ako ho 
potrestať 

Gilbert Keith Chesterton 

Európa 2022 
 
Hrdinom mimoriadnych príbehov je Horne Fischer, ktorý vďaka svojej 
bystrej mysli a vynikajúcim deduktívnym schopnostiam dokáže 
vyriešiť aj tie najkomplikovanejšie kriminálne prípady.  
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PORTRÉT NEZNÁMEJ ŽENY 

Daniel Silva 

Slovenský spisovateľ 2022 
 
Legendárny špión a reštaurátor po dlhých rokoch pretrhal putá s 
izraelskou tajnou službou, rozlúčil sa so spolupracovníkmi a s 
priateľmi a odsťahoval sa s Chiarou a deťmi do milovaných Benátok. 
Má v úmysle nastúpiť do firmy, kde sa kedysi učil reštaurátorskému 
remeslu, ale až keď sa úplne vylieči z ťažkého zranenia, ktoré utrpel 
vo Washingtone. 

 

SMRŤ V KOSTOLE 

Peter Gašparík 

Marenčin PT 2022 
 
Raz večer Karoviča prekvapí telefonát, aby rýchlo prišiel do Dómu 
sv. Martina. Stane sa svedkom záhadnej vraždy kňaza. Pri skúmaní 
tohto prípadu spolu s kolegom Palicom a mladším kolegom Uchom 
narážajú nielen na tajomné vzťahy vo vnútri cirkvi, ale aj na 
záhadných ľudí, ktorí žijú vo vlastnom odtrhnutom svete. S 
prípadom im pomáha mladá kolegyňa Miriam, ktorá Karoviča 
priťahuje i provokuje zároveň. Podarí sa im tentokrát prísť na koreň 
všetkých udalostí? 

 

SRNKA 

František Kozmon 

Ikar 2022 
 
Uplynul rok od tragických udalostí, ktoré otriasli oddelením 
bratislavskej kriminálky, no tím pod vedením majora Otčenáša 
zostáva naďalej nekompletný. V neľahkých časoch sa poručík Lukáš 
Líška ujme najnovšieho prípadu: v Bratislave vyčíňa vrah, ktorý si 
vyberá mladé a nezadané ženy. Nič netušiace obete čaká u nich 
doma, kde ich následne uväzní. Pred brutálnou vraždou ich na 
mieste, ktoré im malo byť útočiskom, vystaví peklu. Zanecháva po 
sebe stopy, ktoré napovedajú, že si ctí staré poľovnícke tradície.  
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VLK 

Pozrite sa lepšie. Uvidíte to, čo vrah. 

Samuel Bjørk 

Ikar 2022 
 
Neďaleko švédskeho mesta Uddevalla sa nájdu mŕtvoly dvoch 
jedenásťročných chlapcov. Medzi telami leží biely zajac. Prípad sa 
nikdy nevyriešil. O osem rokov sa neďaleko Osla nájdu ďalšie dve telá 
chlapcov zavraždených rovnakým spôsobom. Tentoraz medzi nimi 
leží líška. 
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SCIFI – FANTASY 
 

KRÁĽOVSTVO TELA A OHŇA 

Jennifer L. Armentrout 

Zelený kocúr 2022, 2. diel 
 
ZRADA... 
Všetko, čomu Poppy verila, je lož, vrátane muža, do ktorého sa 
zamilovala. Uviaznutá medzi tými, ktorí ju vnímajú ako symbol 
obludného kráľovstva, ani poriadne netuší, kým je bez závoja 
nepoškvrnenej. Vie však, že nič nie je také nebezpečné ako on. Pán 
temnoty. Princ Atlantie. Chce, aby s ním bojovala, a tento príkaz 
veľmi rada splní. Možno ju zajal, no nikdy ju nebude vlastniť. 

 

MESIAC NAD SOHO 

Ben Aaronovitch 

Slovart 2022, 2. diel 
 
V pokračovaní čarodejníckej detektívky strážmajster Peter Grant, 
učeň posledného registrovaného policajného čarodejníka inšpektora 
Thomasa Nightingala, vyšetruje brutálnu vraždu novinára v klube 
Groucho. Zároveň ho však zavolajú k mŕtvole amatérskeho 
džezového hudobníka Cyrusa Wilkinsa, ktorý údajne zomrel na 
infarkt.  

 

V ZNAMENÍ RUBÍNA 

Majka Danihelová 

Venupress 2022, 2. diel 
 
Meggie sa po troch dňoch od udalostí na krvavom večierku preberie 
z mŕtvych. Kým niektorí to pokladajú za zázrak, ona sa horko-ťažko 
vyrovnáva s následkami smrti a s problémami spojenými s jej 
odhalením. Spolu s Liou a Torim musia zostať v paláci pod prísnym 
dozorom Lesnej rady a kráľovskej rodiny.  
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ODBORNÁ LITERATÚRA 

001 Veda a vedomosti všeobecne 

OBYČAJNÉ ZÁZRAKY 

Svet očami vedátora 

Samuel Kováčik 

Slovart 2021 
 
Samuel Kováčik, fyzik, ktorý stojí za projektom Vedátor_sk, rozpráva 
o vede fascinujúcim spôsobom. A to bez jediného vzorca či rovnice. 
Vysvetľuje bežné veci okolo nás - prečo je rastlina zelená, prečo 
Mesiac nespadne, ako vzniká dúha, odkiaľ sa berú oblaky či snehové 
vločky, prečo máme ročné obdobia.  

 

811 A    Angličtina 

ENGLISH FOR EVERYONE: ANGLICKÉ 
FRÁZOVÉ SLOVESÁ 

Thomas Booth, Ben Francon Davies 

Ikar 2022 
 
Frázové slovesá sú v angličtine veľmi časté. Môžu sa zdať zložité, 
ale táto učebnica vám objasní ich význam a pomôže vám vytvoriť si 
z nich pokročilú slovnú zásobu.  

 

94(4)    Dejiny Európy 

RUSKO 1917. KATASTROFA 

Přednášky o ruské revoluci 

Andrej Zubov 

Argo 2021 

Zubovova kniha představuje osobitý pohled na ruské revoluce, 
únorovou a říjnovou, v roce 1917.  
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LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ 

LEPORELÁ 

ČAROVNÝ STROM 

Christie Matheson 

Zelený kocúr 2022 
 
V každej knihe treba obracať strany. Ale nie každú treba poklopkať, 
potriasť ňou, pobúchať ju či poslať jej vzdušný bozk. Čarovný 
strom je inovatívna a nadčasová knižka, v ktorej malý čitateľ 
pomôže osamelému stromu, aby sa menil podľa ročných období.  

 

BÁSNIČKY 

VĹČIKOVA CESTA DOMOV 

Rachel Bright 

Tatran 2022 
 
Malý a tvrdohlavý vĺčik Samko odmieta poslúchať. Považuje sa za 
dospelého a najmúdrejšieho. Keď sa vlčia svorka musí presťahovať, 
pretože ich noru zabrali ľadové medvede, vo svojej pýche sa vnúti 
dospelým vlkom za vodcu. Ani sa nenazdá a ocitne sa sám, 
samučičký v šírych pláňach arktickej krajiny.  
 

LITERATÚRA PRE DETI 

DETEKTÍV TCHOR HEKTOR OPÄŤ 
ZASAHUJE 

Dana Hlavatá 

Fortuna Libri 2021 
 
Chýr o vyšetrovacích metódach a prevratných úspechoch detektíva 
tchora Hektora pri odhaľovaní zločinov sa rozletel do celého sveta. 
Nečudo, že si ho pozvali na africký kontinent, kde sa diali naozaj 
čudné veci.  
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DOROTKA A ANJEL PRIATEĽSTVA 

Lucinda Riley, Harry Whittaker 

Tatran 2022 
 
Dorotka má stráviť prvý deň v novej škole, a keďže tam nikoho 
nepozná, je trochu nervózna. Našťastie je tu anjel priateľstva Frederik, 
aby jej ukázal, že noví kamaráti čakajú hneď za rohom. 

 

 

 

KUBKO NA STAVENISKU 

Christian Tielmann 

Verbarium 2021 
 
Kubko je rozrušený. Vedľa škôlky stavajú dom. Spolu s Paulínkou 
pozoruje, ako sa kopú základy a buduje hrubá stavba, až kým sa do 
domu nenasťahujú noví susedia. 

 

 

MEDUŠKA 

Elena Čepčeková 

Perfekt 2022 
 
Nádherne ilustrované príbehy o usilovnej včielke Meduške, ktorá 
vyrába medík a je nablízku všetkým, ktorí potrebujú pomoc, či už na 
Zemi alebo na Cukrovej planéte. Spoznajte jej priateľov lienku, 
mravca či roháča Boháča, ktorý je policajtom aj obuvníkom. Druhá 
časť tejto pôvabnej knižky zavedie čitateľov do úžasného sveta 
plného sladkostí, v ktorom Meduškin priateľ Cuco nakoniec pochopí, 
že najlepšie je predsa len papať zeleninu. 
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LITERATÚRA PRE MLÁDEŽ 

DIVOKÝ ROK 

Denník mladého prírodovedca 

Dara McAnulty 

Absynt 2022 

Sloboda, nespútaná radosť, všadeprítomná príroda, ale aj dych 
berúca úzkosť, nechcené sťahovanie či šikana. To je divoký rok 
štrnásťročného Daru McAnultyho, autistického chalana žijúceho s 
mamou, otcom, bratom Lorcanom, sestrou Bláthnaid a 
zachráneným anglickým chrtom Rosie v grófstve Down na východe 
Severného Írska.  

 

HON NA TUČNIAKA 

Juraj Raýman 

Slovart 2022 
 
Leo sa narodil na Štedrý deň, a tak je zvyknutý oslavovať 
narodeniny doobeda a Vianoce večer. Ale v deň jeho ôsmych 
narodenín všetko pokazí príchod nového súrodenca. Ešte sa ani 
nenarodil, a už sú s ním samé problémy! Jeho vinou musí mama 
tráviť sviatky v pôrodnici a vystresovaný otec nestíha, vystrojiť 
Leovi ani jednu oslavu.  

 

KAM ZMIZOL MÔJ BRAT? 

Marta Hlušíková 

Slovart 2022 
 
Vo voľnom pokračovaní knižky Modré srdce s kečupovým fľakom 
má takmer hlavné slovo Tomáš, mladší Laurin brat. Je akčný a 
vynaliezavý, jeho citlivé srdiečko neznesie pocit, že niekde žijú 
osamelí starkí. Urobí všetko preto, aby ľudia mali k sebe blízko. 
Občas aj záhadne zmizne...  
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MEGADOM NA 65.POSCHODÍ 

Andy Griffiths 

Slovart 2022 
 
Andymu a Terrymu nestačilo ani 52 poschodí domu na strome, a 
tak pristavali nové. Ďalších trinásť, takže už ich majú 65 - pridali 
salón krásy pre Jilline zvieratká, narodeninovú izbu, klonovací stroj, 
spravodajské štúdio a kadečo iné. Terry však pri tom všetko akosi 
pozabudol vybaviť stavebné povolenie, a tak im hrozí, že stavebný 
úrad dá ich stromový dom zbúrať. Ešte šťastie, že majú strom času, 
aby sa mohli vrátiť do minulosti a stavebné povolenie vybaviť.  

 

NÁŠ MALÝ RAJ 

Vrúcny a presvedčivý príbeh o priateľstve, prvej 
láske a sociálnych sieťach 

Marianne Kaurin 

Tatran 2022 
 
Posledný deň školského roka, vytúžené prázdniny za dverami. 
Učiteľka sa lúči s deťmi, všetci sa predháňajú, aby sa pochválili, 
kam sa s rodinou vyberú na letnú dovolenku. Ina nečakala, že sa 
leto pre ňu začne tak katastrofálne. Mama totiž nemá peniaze, 
aby mohli niekam odcestovať.  

 

O DUŠKE A LUŠKE  

Kristína Tormová 

Bublina print 2021 
 
Napísala ich herečka, spisovateľka, humoristka a kreatívna duša 
Kristína Tormová. Stretnete v nej aj maminku Minku, Chalanka, 
macocha, psicu Sponku, zúrivé sestry Soňu a Broňu, susedu, ale aj 
rôzne iné čarovné bytosti. Je napísaná tak, aby ste si ju s deťmi 
mohli čítať spoločne a zažívať pri tom špeciálny ľúbivý čas.  
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SANTASAURUS A SNEŽNÁ STRIGA 

Tom Fletcher 

Slovart 2021, 2. diel 
 
Prešiel rok odkedy Viliam Dily prežil so Santasaurom prežil 
neuveriteľné dobrodružstvo. Teraz ho čaká návrat na severný pól 
a stretnutie so záhadnou Snežnou strigou. Práve vďaka nej stihne 
vždy Santa na Štedrý večer obletieť celý svet a rozniesť darčeky 
všetkým deťom. Keď Viliam zistí, že osud Vianoc visí na vlásku, 
urobia so Santasaurom všetko, čo sa dá, len aby Vianoce 
zachránili. Bude to stačiť? Čarovný príbeh pre celú rodinu plný 
čarov, spievania, nevídaného priateľstva a vtipu. 

 

SANTASAURUS A ZOZNAM 
NEPOSLUŠNÍKOV 

Tom Fletcher 

Slovart 2022, 3. diel 
 
Každý už počul o zozname neposlušníkov, no nie? Tento rok musí 
Santasaurus vypátrať deti na tomto zozname a spraviť z nich 
poslušné! Nemožné... Na zozname tento rok nájdeš: Ronyho 
Ozembucha, jedného obyčajného prerasteného tyrana, čo 
ubližuje slabším - a milšie sa to povedať nedalo. Rózu Čulovú, 
ktorej už len pri pohľade na zeleninu naviera na čele obrovská 
žila - a to predovšetkým ak ide ružičkový kel.  
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ODBORNÁ LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ (Náučná literatúra) 

 

37  Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie. Tvorba voľného času. 

50 DOBRODRUŽSTIEV, KTORÉ MUSÍŠ 
ZAŽIŤ, KÝM VYRASTIEŠ 

Katarína Barošová 

Slovart 2022 
 
Prejdi bludiskom, navštív hvezdáreň či baňu, vyber sa na nočný 
prieskum, zdolaj tiesňavu, vyrob si tričko... kniha obsahuje tipy 
na 50 dobrodružstiev, ktoré jednoducho musí zažiť každé 
dieťa! Inšpiruje na pestré aktivity, pri ktorých sa deti dobre 
zabavia a - ako bonus pre celú rodinu - budú vnímavejšie k 
svojmu okoliu a na výletoch spoznajú svoju krajinu. Kniha je 
plná fantastických ilustrácií a slúži zároveň ako zápisník na 
zaznamenávanie vlastných zážitkov. Bude rásť s deťmi a 

prečítanú ju budú mať vtedy, keď pri listovaní v nej 50-krát zvolajú „Mám to!". 

 

56  Paleontológia 

DINOSAURY A INÉ PRAVEKÉ 
ŽIVOČÍCHY 

John Woodward 

Slovart 2022 
 
Táto kniha plná ilustrácií ti ukáže úžasný svet dinosaurov a 
iných prehistorických tvorov. Dozvieš sa, ktorý obor vážil toľko 
ako 12 slonov a ktorý hrôzostrašný lovec dokázal prehryznúť 
akúkoľvek pevnú kosť. Ožijú pred tebou podivné zvieratá s 
rohmi, goliermi, a dokonca aj s perím. Zistíš, kde žili, čím sa 
živili, ako sa bránili a ešte oveľa viac. V knihe nájdeš vyše 1 000 

zaujímavých obrázkov a množstvo fascinujúcich informácií o prehistorických formách života. 
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613  Hygiena. Starostlivosť o zdravie 

ŠPINA 

Smradľavé dejiny hygieny 

Piotr Socha 

Slovart 2022 
 
Umývanie rúk, čistenie zubov, sprchovanie, kúpanie, 
splachovacia toaleta ako súčasť hygieny sú už takou 
samozrejmosťou, že nad tým ani neuvažujeme. 
 
No kedysi si o čistote mysleli niečo úplne iné: 

„Ruky si umývaj často, nohy len zriedka a hlavu si neumývaj vôbec." 
„Kúpem sa raz mesačne - bez ohľadu na to, či je to potrebné, alebo nie." 
„V mojej rodine sa nikto nekúpal." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: 

Bibliografické údaje a anotácie kníh: www.martinus.sk 

Obálky kníh/scany/fotografie: https://vkjb.tritius.sk – www.obalkyknih.cz 


