Knihy boli zakúpené z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia

Jenny Hanová
P. S. Stále ťa milujem
Vydal: CooBoo (2017)
Lara Jean nečakala, že sa do Petra skutočne zamiluje. Veď len predstierali, že spolu chodia.
V jednej chvíli to však obaja predstierať prestali. Lara Jean nebola nikdy zmätenejšia ako
teraz a nevie, čo robiť. Dokonca sa do jej života vracia chalan, čo sa jej kedysi páčil, a spolu
s ním i to, čo k nemu cítila. Môže dievča ľúbiť dvoch chalanov naraz? Pôvabné pokračovanie
knihy Všetkým chalanom, ktorých som milovala ukazuje, že láska nie je nikdy jednoduchá,
ale možno práve preto je taká úžasná.
Oporúčame aj:

David Lagercrantz
Muž, ktorý hľadal svoj tieň
Vydal: Ikar (2017)
V piatej časti série Millennium s názvom Muž, ktorý hľadal svoj tieň ponúka David
Lagercrantz čitateľom napínavý príbeh o zneužívaní štátnej moci, o problematike rodinnej cti,
mafiánskej brutalite, ale aj o tieňoch minulosti, ktorých sa Lisbeth Salanderová nedokáže
dodnes zbaviť.

Odporúčame aj:

Rudolf Hrčka
Všetko je raz prvý raz
Vydal: Slovenský spisovateľ (2017)
Literárny debut rodeného Bratislavčana, lekára Rudolfa Hrčku (1950). V živote každého
človeka sa všetko stane prvý raz. Prvý strach, prvá radosť, prvý smútok, prvá láska... Málokto
si to však vie zapamätať a najmä napísať tak zaujímavo a plasticky, aby zaujal aj nestranného
čitateľa. Rudolfovi Hrčkovi sa to dokonale podarilo. Toto nie je len kniha rodinných
spomienok. Ovanie vás z nej duch povojnovej Petržalky, tvrdosť bratislavských štricákov,
bitky chlapčenských partií na Patrónke či sloboda rockovej Bratislavy. Zaspomínajte si spolu
s autorom na osemnásť rokov slovenského života, ktorý ste možno rovnako alebo veľmi
podobne prežili aj vy.
Oporúčame aj:

Gabrielle Bernsteinová
Vemír vám kryje chrbát
Vydal: Motýl (2017)
Premeňte strach na vieru! Gabrielle Bernsteinová vám vo svojej najnovšej knihe Vesmír vám
kryje chrbát prezradí, ako na to. Je váš život prepletený strachom, ktorý vás núti kŕčovito
držať pod kontrolou rôzne oblasti svojho života? Máte pocit, že sa vo všetkom musíte
spoliehať len na seba? Ste už unavení z toho, že životné lekcie k vám prichádzajú tvrdo
a nekompromisne?

Odporúčame aj:

Pavol Dobšinský
Prostonárodné slovenské rozprávky 3 zväzok
Vydal: Tatran (2017)
Tretí zväzok završuje kompletné vydanie Dobšinského Prostonárodných slovenských
rozprávok, ktoré vydavateľstvo pripravilo k sedemdesiatemu výročiu svojej existencie. Celé
trojzväzkové vydanie vychádza v pôvodnej klasickej úprave s Benkovými ilustráciami.

Odporúčame aj:

William McCayPavol
Traja pátrači 79. Záhada zlodejov komiksov
Vydal: SPN – Mladé letá (2017)

„Jupiterovi sa dostane do rúk zbierka starých komiksov, ktorú odkiaľsi priviezol do svojho
bazáru jeho strýko Titus. Hneď ju od neho odkúpil s nádejou, že sa mu ju podarí výhodne
predať. Naši Traja pátrači sa teda vyberú na burzu komiksov...
Odporúčame aj:

Victoria Schwab
Spirit Animals: Súmrak strážcov 2. Rozvrátená zem
Vydal: Fragment (2017)
V podzemí sveta Erdas sa prebudilo čosi prastaré a skazené. Odveké zlo obostreté temnotou
má obrovskú moc a len nepatrným čriepkom svojej sily môže zničiť mnohé. V ohrození sú
dokonca aj posvätné putá medzi ľuďmi a zvieratami, ktoré udržujú Erdas v rovnováhe.
Úlohou štyroch mladých hrdinov – Conora, Abeke, Mej-lin a Rolana – je zlo zastaviť.
Odporúčame aj:

Najdôležitejšie veci na svete – detská encyklopédia
Vydal: Ikar - Stonožka (2017)

Pre malých školákov, ktorí chcú vedieť všetko
Dôležitá osoba potrebuje dôležitú knihu – a táto bola napísaná práve pre teba. (Jedna strana v
nej to dokonca dokazuje!)
Zoznám sa s množstvom zaujímavostí. Prečítaj si všetko o úžasných živočíchoch, ľuďoch a
miestach. Objav zázraky našej fascinujúcej planéty... a ešte všeličo iné.
Odporúčame aj:

Všetky knihy si môžete požičať v Malokarpatskej knižnici v Pezinku

