
Prečítajte si.  
Malokarpatská knižnica v Pezinku odporúča: 
 
 
 

 

    
 

Arpád Soltész 

Mäso – vtedy na východe 

 
Vydal: Ikar (2017) 
 
 

Koniec zlatých deväťdesiatych rokov, divoký východ Slovenska. Je po voľbách, Mečiar 

skončil, Lexa je na úteku, siskári horúčkovito skartujú spisy aj svedkov. Robo Holub je dávno 

po smrti, Miki Černák sedí v base, Žaluďa práve zastrelili.  

Miki Miko, policajt s metódami gangstra, a Pali Schlesinger, novinár bez pudu sebazáchovy, 

sa pokúšajú robiť svoju prácu. Hľadajú pravdu. Alebo aspoň takú jej verziu, ktorá by sa dala 

dokázať pred súdom. Proti sebe majú tri najväčšie zločinecké skupiny svojej doby – políciu, 

justíciu a tajnú službu. Občas aj mafiu, ale tá aspoň hrá podľa pravidiel. Väčšinou neuspejú, 

no vedia, že sú vo vojne, ktorá sa nedá vyhrať, len bojovať.  

Odporúčame aj: 

                                                            

                                                                 



 

 

Elena Ferrante 

Príbeh stratenej dcéry 

Vydal: Inaque (2017) 

Príbeh stratenej dcéry je záverečným dielom strhujúcej ságy o dvoch ženách – premýšľajúcej 

a vzdelanej Eleny a neskrotnej Lily. Obe sú dospelé, majú manželov, milencov, deti 

a starnúcich rodičov. Priateľstvo im slúžilo ako kotva v živote. Obe sa snažili uniknúť zo 

štvrte, v ktorej vyrástli – bola väzením konformity, násilia a neporušiteľných tabu. Elena sa 

vydala, odišla do Florencie a napísala niekoľko kníh. V záverečnej časti ju neviditeľná sila 

znovu ťahá do Neapola.  

 

Odporúčame aj: 

 

                                                                   

                                                                     

 

 



 

        

        

Joanna Connors 

Nájdem si ťa 
 

Vydal: Absynt (2017) 

 

Táto kniha je strhujúca detektívka, ktorej príbeh je skutočný. A je to aj silná reportáž 

odohrávajúca sa v duši jednej zranenej ženy. Prináša pohľad na sexuálne násilie z pohľadu 

obete, ktorá sa odhodlala nielen rozprávať, ale aj konať. 

 

Odporúčame aj: 

                                                                 

                                                                                               

 

 



 

        

Marián Leško 

Chudák každý, čo po nich tú káru bude ťahať ďalej 
 

Vydal: Premedia (2017) 
 

"Obávam sa, že sme v stave akejsi tichej, nevyslovenej krízy," hovorí na záver knihy 

rozhovorov Marián Leško. Ako dodáva, na optimizmus sú špecialisti iní. Namiesto toho 

ponúka dramatický príbeh Slovenska za posledných dvadsaťpäť rokov. Je to príbeh vzostupov 

a pádov, spoločenského pokroku aj rozdelených rodín, strachu z budúcnosti aj nádeje.     

   

Odporúčame aj: 

 

                                                              
 

 

                                                                          

 



  
        
 
Svetlana Majchráková 
 
Legenda 
 
Vydal: Daxe (2017) 
 

Príbeh templára a dvornej dámy, zahalený rúškom tajomstva, je ako stvorený pre čitateľov 

milujúcich dobrodružstvo a napätie. Tajné chodby, starobylá svätyňa, záhadné podzemie a 

zdanlivo málo významný hrad s veľkou legendou budú svedkami statočnosti, utajovanej 

pravdy, honby za blahobytom a skutočnej lásky. Dvorná dáma Barbora sa po rokoch vracia 

domov, do Svätého Jura, kde ju čaká nemilé prekvapenie. Nečakaný útok na hrad Biely 

Kameň spojí jej cestu s púťou dávneho priateľa, z ktorého sa stal rytier červeného kríža. 

Spoločne sa pokúsia zachrániť panstvo, jeho obyvateľov a zvyšky svojich roztrieštených 

životov 

Odporúčame aj:    

 

                                                                             

                                                                

 

 



   

       

Peter Stoličný 
 

Dobrý deň, opica škorica 

Vydal: Fortuna Libri (2017) 

 

Detská knižka o neposednej opici Škorici, ktorá ustavične čaruje a vyvádza rozličné nezbedné 

kúsky. Pravdaže, keďže je opica rozprávková, často sa nevie správať, deti ju však vždy 

poučia, čo je správne a čo nie. Pritom, samozrejme, s opičkou zažijú veľa veselých príhod. 

Odporúčame aj: 

                                                                        

                                                                      

 

 



    

         
 

 

David Solomons 

Môj brat je superhrdina 

Vydal: Slovart (2017) 

 

Ak miluješ superhrdinov tak ako Luke, pri čítaní tejto knihy nebudeš veriť tomu, ako s ním 

vesmír vybabral. Luke bol jedného večera v domčeku na strome spolu so starším bratom 

Zackom, no musel si odskočiť. Keď sa vrátil, jeho brat, ktorý v živote neprečítal jediný 

komiks, mal zrazu superschopnosti a poslanie zachrániť nie jeden, ale rovno dva svety! Luka 

to poriadne ROZČÚLILO! Veď Zack vôbec NEMÁ RÁD komiksy! No pár svetov je 

v ohrození a NIEKTO musí dozrieť na to, aby to Zack nepobabral. Najmä keď ani nechce 

nosiť plášť, ako sa na správneho superhrdinu patrí! 

Odporúčame aj: 

                                                                                    
     

                                                                                          

 



 
 

            

Jochen Till 

Lucifer Junior – Príliš dobrý pre peklo 
 
Vydal: Pro Solution (2017) 
 
Lucifer Senior má problém. Jeho syn Lucifer junior má po ňom prevziať vládu v pekle. Smola 

je však v tom, že je príliš milý a dobrý. Rozhodne sa preto, že ho okamžite pošle na zem. 

Veď, kde sa dá lepšie naučiť byť zlý ako medzi ľuďmi? A tak sa Lucifer junior ocitne 

v chlapčenskej internátnej škole vo Sv. Fidibuse. Tam sa má od Torbena a jeho bandy priučiť 

ako byť správne zákerný a zlý. Nikto sa nemôže dozvedieť, odkiaľ skutočne prišiel, a čarovať 

môže, iba ak je to nanajvýš nevyhnutné. Lucifer junior však sám zatiaľ nevie, či vôbec chce 

byť taký zlý ako si jeho otec predstavuje. .. 

Odporúčame aj: 

                                                

                                                                                    

 

 

 

 
Všetky knihy si môžete požičať v Malokarpatskej knižnici v Pezinku 
Označené knihy boli zakúpené z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. 


