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Osviežujúce leto 
po každej stránke



Vážení čitatelia 
a milovníci kníh,
vďaka nášho vydavateľstva patrí predovšetkým vám,  
že aj tento rok sa môžeme prehŕňať v tituloch a tie  
najlepšie vám ponúknuť v našom edičnom pláne.  
V každom rozhovore zdôrazňujem, že na Slovensku  
sa číta viac ako kedysi a mnohí si po návšteve  
kníhkupectva odnášajú vysnívanú knihu.

Potešilo by nás, keby to bola kniha z nášho  
vydavateľstva, a preto si dovolím upozorniť vás  
na niektoré tituly. V dnešnej neľahkej situácii  
je Dych od Jamesa Nestora dôležitou pomôckou pri  
zachovaní zdravia. Jeho nová veda o stratenom umení 
ako dýchať vám pomôže prekonať nejeden pálčivý  
zdravotný problém. Myseľ bez hraníc od Jima Kwika  
vás zasa naučí ako sa sústrediť, intenzívnejšie sa učiť, 
zlepšiť si pamäť, rýchlejšie čítať a kriticky myslieť.  
Táto kniha je určená každému, kto sa chce v živote  
pohnúť ďalej, ale na svoje si prídu aj tí skôr narodení.

Medzi našou ponukou nájdete aj detektívky  
od Sebastiana Fitzeka, Jane Harperovej či Lucy Foleyovej, 
ktorú kritici označili za pokračovateľku Agathy Christie.  
Pre milovníkov románov sme pripravili shakespearovskú  
tragédiu Hamnet, rozprávanie o stredovekom Anglicku  
Večer a ráno alebo indický príbeh Umelkyňa s henou.  
A nakoniec niečo pre tínedžerov! V Polnočnom slnku  
prehovorí zvodný Edward, sen každej romantičky.

Eva Mládeková
riaditeľka 

Vydavateľstva Tatran
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Prajem vám príjemné  
čítanie a snívanie  
s akoukoľvek knihou,  
pri ktorej pre vás okolitý  
svet prestane existovať.

„

„
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Malé 
jablko 
Katarína hybenová

„Román Malé jablko zo mňa vyvrel ako horský  
potôčik zo žuly. Túžila som zachytiť tú zvláštnu  
zmes intenzívnych pocitov, vnemov a udalostí,  
ktoré sprevádzali môj odchod z lukratívneho sveta 
práva a príchod do bláznivého sveta brooklynského 
blogovania. V New Yorku som absolvovala magisterské 
štúdium práva a po promócii som sa presťahovala  
do jedinej štvrte, ktorú som si  mohla dovoliť  
– do Bushwicku. Bohom zabudnutá, mestom 
zanedbaná a pôvodne aj nebezpečná štvrť v sebe  
skrývala aj nečakané prekvapenie: umeleckú komunitu 
v rozpuku. Bohéma so všetkým, čo k nej patrí, ma strhla 
ako dravá rieka a ja som nemohla inak, ako začať  
blogovať o jej nevšedných ľuďoch, o podujatiach  
a o spôsobe ich života. Malé jablko je voľne  
inšpirované práve mojimi začiatkami v Brooklyne.“

tam hore 
Matúš Mahút

„Opičiak z rodu vrešťanov vyliezol na najvyšší  
srom v lese, aby bol bližšie k slnku a raz  
sa ním aj mohol stať. Jeho meno bolo Aha  
a svet si ho pamätá ako prvého vládcu,  
ktorý budoval vlastný kmeň, odhaľoval silu  
listov a zveril svojim obdivovateľom najkrvavejšie 
tajomstvo – všetka moc visí na Veľkom strome  
a len opice, ktoré sú schopné šplhať po chrbtoch 
ostatných opíc, si z nej môžu kúsok uchmatnúť.  
Aha však nie je jediný hladný tvor v lese a niekto  
mu stále dýcha na krk. Príbehy v letokruhoch Veľkého 
stromu sú písané ostrým perom a tými, ktorí sedia  
tam hore. Román chce čitateľovi ukázať, koľko úsilia  
si vyžaduje prchavá chvíľa stáť nad všetkým. Koruny sa ponúknu 
každému, kto to veľmi chce. Kto má nohy, nech beží, kto má prsty,  
nech šplhá a kto má oči, nech číta.“



ĎalEj OdPOrúčaME

americká zem

Mladá žena volí 
slobodu pred  
strachom, uteká 
pred mexickou  
mafiou, aby  
zachránila seba  
aj malého syna.
 

Holandský dom

Rodinná sága  
je sondou  
do medziľudských  
vzťahov a spletitých  
súrodeneckých  
zväzkov.
 

Milý edward

Príbeh 
dvanásťročného 
chlapca, ktorý ako 
jediný prežije pád 
lietadla, vás chytí  
za srdce.
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Maggie o’Farrellová

O dvoch neobyčajných ľuďoch,  
ich láske, ale aj strate, ktorej musia 
čeliť. Hamnet je román inšpirovaný 
Shakespearovou rodinou.  
Príbeh o pute medzi dvojčatami,  
o manželstve skúšanom žiaľom. 
Nežné, nezabudnuteľné vyobrazenie 
chlapca, ktorého život bol takmer 
zabudnutý, ale ktorého meno nesie 
jedna z najslávnejších divadelných 
hier. Román, ktorý právom získal 
početné literárne ceny. 

Tento nevšedný román o Hamnetovi 
napriek svojej náročnosti sa ocitol  
v rebríčku napredávanejších kníh  
a získal cenu WOMEN’S PRIZE  
FOR FICTION. Z nášho pohľadu 
je to senzitívny, výnimočný  
a svojím spôsobom aj zázračný 
román, ktorého hutný a priezračný 
text kvôli náročnosti odmietlo 
niekoľko prekladateľov.

redakcia

„Hamnet je výnimočný životopisný román  
o Williamovi Shakespearovi a jeho rodine.  
Spoznávame prostredie, v ktorom mladý  
Shakespeare vyrastal, a prvé stretnutia  
s Agnes, jeho budúcou manželkou.  
Agnes je nezvyčajne múdre dievča.  
Je trochu zvláštna – chová jastraba,  
rozumie vlastnostiam bylín a vie  
predpovedať budúcnosť. Záhadný lektor 
latinčiny William je ňou očarený.  
Obaja pochádzajú z komplikovaných 
rodinných pomerov. Cítime silu ich 
vzájomnej príťažlivosti a fandíme im. 
Autorka nevynechala ani zmyselné detaily, 
ktoré príbehu neuberajú na kvalite.  
Hoci o ich živote je známych málo faktov,  
Maggie O’Farrellová napísala presvedčivý  
a strhujúci román. Je to aj rozprávanie 
o smutnom osude ich spoločného syna 
Hamneta, po ktorom Shakespeare nazval 
azda svoju najznámejšiu hru Hamlet.“

Otakar Kořínek
          prekladateľ

Obálku pripravujeme
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oheň v srdciach 
Zuzka Šulajová

večer a ráno  
Ken Follett

Tridsať rokov po vydaní Follettovho 
najúspešnejšieho románu Piliere zeme  
nás autor opäť uisťuje o svojej 
spisovateľskej kvalite. V knihe Večer 
a ráno, ktorej dej sa odohráva pred 
spomínanou prvou časťou série, sa 
vydáme na cestu do temného stredove-
ku, keď Anglicko čelí útokom z každej 
strany. Mohutný deväťstostranový 
román je hymnou lásky a nenávisti, 
smrti a zrodenia.

„Oheň v srdciach je strhujúci príbeh o mnohých 
obetiach v prospech dobra ľudu a vlasti a o veľkej láske. 
O sebazaprení a odhodlaní, o nesmiernej cti,  
bezbrehej oddanosti, nezlomnej vôli, ale aj o zrade, 
vraždách, popravách a chamtivosti, nekonečných bitkách 
národov, v ktorých sa písala aj naša história.
Román prostredníctvom krásnej, na všetko  
odhodlanej a životom ťažko skúšanej cisárovej špiónky 
Riny zavedie čitateľa nielen na cisársky dvor, ale aj 
do Prešporka, Egypta či na Grič. Priblíži panovníkov, 
aristokratov, mešťanov i sedliakov, ich silné vášne, 
intrigy, túžby aj obete. Je to príbeh ohňa v srdciach  
našich predkov, ktorí za nás bojovali nielen na fronte. 
Chcela som síce napísať dobrodružno–historický román,  
ale najmä oživiť kus našich dejín – sú to naše korene. 
Román je určený všetkým čitateľom bez rozdielu – tým,  
čo majú alebo nemajú vzťah k histórii, a aj tým, ktorí majú 
radi prekvapivé zvraty, ktorými ich spisovateľ zaskočí.“
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Dievča na útese 
Lucinda rileyová

Jedna z našich najúspešnejších autoriek, Lucinda 
Rileyová, nám prináša fascinujúci príbeh troch 
generácií dvoch írskych rodín. Román je prepletený 
tajomstvami, vojnou, smrťou, láskou a rodinnými 
drámami. Vďaka autorkinmu nezameniteľnému 
rozprávačskému štýlu sa naplno ponoríte do 
životných tragédií hlavných postáv, ktoré sa 
odohrávajú na pozadí vojnového Londýna, 
pokojného írskeho vidieka  
a trpkého New Yorku.

umelkyňa 
s henou 
alka Joshi

Umelkyňa s henou kreslí mozaiku 
indickej spoločnosti po skončení  
britskej nadvlády. Autorka prostredníctvom 
príbehu mladej Lakshmi odkrýva  
komplikované postavenie žien  
v spoločnosti. Lakshmi unikne pred 
dohodnutým manželstvom, aby sa stala 
umelkyňou s henou. Román, nasiaknutý 
chuťami a vôňami Indie, zožal taký  
úspech, že sa pripravuje jeho seriálové  
spracovanie a autorka sa čoskoro  
chystá vydať jeho voľné pokračovanie.

Krajina slobody

Veľkolepý 
román o láske, 
nezávislosti 
a ceste 
za šťastím.
 

mali sme šťastie

Pútavá a dojemná 
rodinná sága 
z obdobia 
II. svetovej vojny.

Kde raky 
spievajú

Citlivý príbeh 
o samote, 
zúfalstve, láske 
a odvahe prežiť.

ĎalEj OdPOrúčaME



slnečná  
sestra 
Lucinda rileyová

Stratená  
sestra 
Lucinda rileyová

V šiestom diele série Sedem sestier 
nám úchvatná Lucinda Rileyová  
svojím jedinečným štýlom priblíži  
búrlivú atmosféru New Yorku  
minulého storočia a tiež nás prenesie  
doprostred šírych afrických plání. 
Spoznáme Elektru, krásnu a slávnu, 
ale zároveň najzraniteľnejšiu  
a najcitlivejšiu zo všetkých siedmich 
sestier, ktorá sa snaží zistiť, odkiaľ 
vlastne pochádza. Rileyová opäť neskla-
mala, miestami pohnutý príbeh plný drog 
a alkoholu si zamilujete.

Kto a kde je siedma záhadná sestra?  
Na rozdiel od šiestich predchádzajúcich kníh  
je v Stratenej sestre zakódovaná záhada  
– poznáme len mytologické meno siedmej 
sestry, no jej skutočná identita je nám  
neznáma. Nevieme, ako vyzerá, a nevieme  
ani to, v ktorej krajine žije. Pátranie nás 
zavedie k dvom mladým ženám, z ktorých 
každá môže byť stratenou sestrou,  
a navštívime aj niekoľko krajín: Nový Zéland, 
Írsko, Kanadu, Anglicko aj Francúzsko.  
No čo ak stratená sestra nechce byť nájdená?

motýlia izba

Podmanivý  
historický román  
plný elegancie,  
zničujúcich  
tajomstiev  
a silných emócií.
 

kým sme
boli vaši

Román inšpirovaný 
skutočným príbehom,  
v ktorom osud dvoch 
rodín poznačí  
donebavolajúca  
nespravodlivosť.

Pilliere moci

Vzrušujúci príbeh  
plný politických  
aj ľúbostných  
intríg zasadený  
do historického  
Londýna.

ĎalEj OdPOrúčaME
Jeseň 2021



noe 
sebastian Fitzek

Kto, čo, kedy, kde, ako a prečo. Tieto otázky 
si po prebudení v Berlíne kladie postrelený 
Noe. Vie len to, že sa ho niekto pokúsil zabiť. 
Zatiaľ čo sa pokúša nájsť odpovede, ktoré ho 
môžu stáť život, vo svete zomierajú desaťtisíce 
ľudí na nebezpečnú chorobu. Ak máte pocit, 
že je príbeh inšpirovaný pandémiou COVID-19, 
určite vás prekvapí, že kniha bola napísaná 
ešte v roku 2013. Sebastian Fitzek tak opäť 
prichádza s mrazivým trilerom, ktorý sa vám  
bude zdať až príliš reálny. 

auris 
vincent kliesch, 
sebastian Fitzek

Strhujúci psychotriler s názvom Auris, 
čo po latinsky znamená ucho, vás určite 
zaskočí. Hlavnou postavou je forenzný 
fonetik Hegel, ktorý má neobyčajne  
citlivý sluch a dokáže podľa zakašľania 
určiť pohlavie, vek, vzdelanie či veľkosť 
obuvi podozrivého. Jedného dňa  
sa Hegel nečakane prizná k vražde,  
čo prekvapí všetkých naokolo.  
Z Fitzekovej spolupráce s populárnym 
nemeckých autorom Vincentom Klieschom 
vzniklo pozoruhodné dielo, ktoré sa  
v Nemecku stalo okamžitým bestsellerom.
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balík Pasažier
23

strach
z lietania

terapia Pacient Darček izolovaní Šialená
hra

Zlodej 
duší

cesta
domov



Zoznam hostí 
Lucy Foleyová

Nadčasový detektívny motív v prevedení Lucy 
Foleyovej nadchol čitateľov natoľko, že Zoznam  
hostí vyhral čitateľskú súťaž Goodreads  
ako najlepší triler roka 2020. Na írskom ostrove  
sa koná luxusná, na prvý pohľad perfektná svadba.  
Svadobčanov však z idyly vytrhne mŕtve telo.  
V duchu klasických zápletiek môže byť vrahom  
každý. Každý má totiž motív, každý si so sebou  
nesie nejaké tajomstvo. Kto je teda vrahom?

Zradný  
príliv 
Jane Harperová

V tajuplnej zátoke Evelyn Bay  
v Tasmánii sa na pláži nájde  
mŕtve telo. Spolu s ním sa vyplavia 
aj dlhoročné tajomstvá a temná 
minulosť malého pobrežného mesta, 
pre ktoré je more záchranným lanom  
a hrozbou zároveň. Potopený vrak, 
nezvestné dievča a otázky, ktoré 
nikdy nezmizli. Po Stratenom mužovi 
ďalší vydarený psychologický triler.

manželka 
a vdova

Triler 
s dejovým 
zvratom, 
ktorý ste 
nečakali!
 

Deň matiek

Desivý krimiromán 
o odložených 
deťoch je založený 
na reálnych  
osudoch  
nešťastných  
chovancov.

Jednoducho
zmizla

Tajuplný príbeh  
o zmiznutom  
dievčati, v ktorom  
nemôžete veriť 
nikomu.

ĎalEj OdPOrúčaME



Polnočné 
slnko 
stephenie meyerová

Deti krvi a kostí
Deti cti a pomsty
tomi adeyemi

Pamätáte si ošiaľ okolo kultovej ságy 
Twilight? Stephenie Meyerová sa vracia  
s Polnočným slnkom,  v ktorom  
prerozprávala príbeh z Edwardovho 
pohľadu. Upírska dráma zakázanej  
lásky tak opäť ožíva. Čitatelia si môžu 
vychutnať autorkin vykryštalizovaný štýl  
a ponoriť sa do Edwardovej minulosti  
a jeho vnútorného sveta.

Fantazijný svet africkej mágie,  
napínavá atmosféra a exotické 
prostredie sú charakteristické  
črty týchto kníh. Originalita  
námetu a rýchly spád deja  
vás pohltia od prvej strany. 

Fa
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Mýty

Verne preroz-
právané antické 
báje svojím vtipom 
vdýchnu gréckej 
mytológii život.
 

spev  
o achillovi

Živé, dojímavé  
a nápadité podanie 
známeho eposu  
o trójskej vojne.

Kirké

Úchvatný príbeh  
vyžarujúci rovnakú 
mágiu ako kúzla  
obávanej čarodejnice 
z Odysey.

ĎalEj OdPOrúčaME
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narodenia 
trevor noah

Väčšinu ľudí dostane na zoznam  
kriminálnikov nejaká osudová chyba.  
Tou jeho bolo to, že sa narodil.  
Trevor Noah, juhoafrický moderátor  
americkej The Daily Show, je dnes známy  
po celom svete. Ale kým sa dostal  
za moderátorský stôl, veľa si vytrpel.  
Trevorove memoáre, ktoré šokujú 
úprimnosťou, sú definíciou bolesti, trápenia 
a nespravodlivosti. Trevor však svoj život 
podáva s humorom, a tým si získal srdcia 
miliónov čitateľov. Niet divu, že kniha  
v zahraničí atakuje knižné rebríčky.

ako som sa naučil rozumieť svetu  
Hans rosling, Fanny Härgestam

Hans Rosling po svojom bestselleri Moc faktov  
prechádza na mierne inú tému. Sprevádza nás svojím 
životom a popri tom nám vysvetľuje, ako sa naučil 
rozumieť svetu a ľuďom. Jeho príbeh vám odhalí nielen 
autorove ťažké začiatky v nemocnici v Afrike, ale aj 
dosiahnuté sny na rečníckych pódiách po celom svete. 
Ako to však už pri Roslingovi býva, z knihy si zoberiete 
oveľa viac a zanechá vo vás pocit, že svet dáva aspoň  
o trochu väčší zmysel. 

môj príbeh

Intímne,  
pôsobivé  
a inšpiratívne 
memoáre jednej 
z najikonickejších 
žien našej éry.
 

chlapec,  
čo nasledoval 
otca do  
osvienčimu

Príbeh otca a syna 
je oslavou sily 
rodinných pút  
a nezlomnosti  
ľudského ducha.

vzdelaná

Nádherné  
svedectvo  
o moci vzdelania, 
ktoré má schopnosť 
otvárať oči  
a meniť životy.

ĎalEj OdPOrúčaME
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dobrý život 
vex King

Predstavte si, že máte stráviť celý život  
s človekom, ktorého nemáte radi.  
A teraz si predstavte, že tým človekom 
ste vy sami. Sebaláska nie je len pojem 
z Instagramu, ale kľúč ku skvelému životu.  
Autora Vexa Kinga postihol síce tragický  
osud, ale dnes inšpiruje ľudí po celom 
svete. Kniha sa celé dva roky drží v rebríčku 
najpredávanejších kníh v Anglicku  
a nadšené ohlasy čitateľov stále pribúdajú.

Znovu v kaviarni 
na konci sveta  
John strelecky

Malé knižky s veľkou výpovednou hodnotou,  
aj tak by sa dala opísať séria kníh o Kaviarni  
na konci sveta. V tretej časti Strelecky znovu 
podnecuje čitateľa k úvahám a zamysleniu o zmysle 
života. Tentoraz vyťahuje obavy a otázky spojené 
s krízou stredného veku, ktorá predstavuje akúsi 
životnú križovatku. Vyberte sa na náročné stretnu-
tie so svojím vnútrom a objavte chuť žiť naplno.

nespútaná

Odvážny, 
intímny  
a úprimný 
príbeh  
ženy, ktorá 
sa navzdory  
konvenciám  
zamilovala  
do ženy.
 

chlapec, 
krtko,
líška a kôň 
Nádherne  
ilustrovaná   
kniha  
s nadčasovým 
odkazom  
sa dotkne  
sŕdc čitateľov  
bez rozdielu  
veku.

Po priznaní 
spáľ
Fenomenálny  
spovedník seba  
samého pre tých,  
ktorí sa neboja  
nahliadnuť  
do svojej  
vlastnej duše.

ĎalEj OdPOrúčaME
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Jennie allenová

„Za nič nestojím... Ostatní ľudia  
sú lepší, šťastnejší, úspešnejší...  
Boh ma nemiluje...“ Ako zastaviť  
špirálu takýchto toxických myšlienok? 
Každý ich občas máme, ale nie každý 
vie, ako sa ich zbaviť. Autorka čitateľom 
láskavým spôsobom ukáže, ako sa dostať 
von z vlastnej hlavy, ako prevziať kontrolu 
nad svojimi myšlienkami a využiť silu,  
ktorú sme dostali od Boha, aby sme 
prekonali strach a pochybnosti.

Do pekla so zhonom  
Jefferson bethke

Stres. Toto slovo najpresnejšie vystihuje našu 
spoločnosť, ktorá sa stále niekam ponáhľa. 
Všetko musí byť rýchlo hotové, všetkého 
chceme mať viac. To u nás vyvoláva depresie 
a úzkosti, ktoré taktiež nemáme čas riešiť. 
Ako protiklad k našim hektickým životom nám 
autor Jefferson Bethke ukazuje pomalý život 
Ježiša, ktorému bol zhon cudzí. Spolu s ním 
sa teda môžeme zastaviť, zhlboka nadýchnuť 
a nájsť zaslúžený pokoj.

Modlitebný denník
(pre ženy) 

Denník plný 
biblických veršov, 
zamyslení a podnetov 
k modlitbám 
vám bude verným 
spoločníkom 
pri procese vnútorného 
zbližovania sa 
s božím slovom.

Modlitebný denník sa skladá zo štyroch častí:

Na nasledujúcich stránkach nájdeš podrobné 
vysvetlenie jednotlivých častí, ktoré ti pomôže využiť 

tento denník a čas s Bohom čo najlepšie.

JAKUBOV 1, 19

Vedzte, bratia moji milovaní: 
Nech je  

každý človek 

rychly, ked  
treba pocuvat, 
pomaly, ked  
ma hovorit, 

pomaly do hnevu.

ĎalEj OdPOrúčaME
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myseľ
bez hraníc 
Jim kwik

Ak by ste sa mohli naučiť čokoľvek  
na svete, čo by ste si vybrali? Jim Kwik  
sa rozhodol naučiť sa, ako sa učiť.  
V jeho knihe Myseľ bez hraníc nájdete  
päť kľúčových metód, ktorými dosiahnete 
všetko, čo chcete: sústredenie, učenie, 
zlepšenie pamäti, rýchle čítanie a kritické 
myslenie. Je to dokonalá kombinácia 
motivačnej a odbornej literatúry,  
ktorá z vás spraví superhrdinu.

vojak 
Jay morton

Ako sa stať najlepším z najlepších?  
Ako zo seba dostať maximum?  
Jay Morton vychádza z vlastných skúse-
ností. Po mnohých rokoch  
strávených vo vojenskej službe  
a dvoch výstupoch na Everest  
je stelesnením disciplíny a vytrvalosti.  
Tie sa však netýkajú iba vojakov.  
Vďaka praktickým lekciám a radám  
z nich môže vyťažiť naozaj každý z nás. 

Obálku pripravujeme

Štvorhodinový
pracovný
týždeň

Návody a rady  
ako účelne  
hospodáriť  
so svojím  
časom.

Sila
mentorov

Stručné  
a praktické  
rady do života  
od tých  
najlepších  
na svete.

nástroje 
titánov

Stratégie, 
pravidlá 
a návyky 
miliardárov 
vám pomôžu
k úspechu.

ĎalEj OdPOrúčaME



veľká životná päťka  
John strelecky

toto mali čítať
naši rodičia  
Philippa Perryová

Čo je v živote skutočne dôležité?  
Ako byť dobrým lídrom? Nielen na tieto otázky 
odpovedá John Strelecky v nádhernej knižke  
s názvom Veľká životná päťka. O tom,  
ako a prečo treba mať prácu, ktorá vás 
úprimne napĺňa, nám rozpráva cez príbeh 
Joea, ktorý je znudený svojou prácou  
i životom, a Thomasa, úspešného podnikateľa  
a výnimočného lídra. Kniha prekonala magickú 
hranicu milióna predaných výtlačkov. 

Pútavá kniha určená širokej verejnosti  
sa zameriava na vytvorenie plnohodnotného vzťahu 
rodiča s dieťaťom. Skúsená psychoterapeutka  
vám poradí, ako toto intímne puto posilniť,  
a poukáže na neviditeľné hrozby, ktoré ho môžu 
oslabiť. Kniha je skvelým spoločníkom na ceste  
k lepšej komunikácii a porozumeniu vlastným deťom. 

rozumnejšie
rýchlejšie,
lepšie

Tipy, triky 
a inšpirácie  
pre zlepšenie 
každodennej  
produktivity.

na plný
plyn

Učte sa  
od najlepších  
a dosiahnite  
úspech  
aj vplyv.

atómové
návyky

Overený spôsob, 
ako si vybudovať 
dobré návyky 
a zbaviť sa zlých.

ĎalEj OdPOrúčaME
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James nestor

apokalypsa nehrozí  
michael shellenberger

Robíte to dvadsaťpäťtisíckrát  
denne a ani raz správne.  
Človek by si myslel, že pri dýchaní,  
najdôležitejšom procese v ľudskom tele,  
budeme dbať na jeho správnosť.  
Podobné myšlienky viedli novinára  
Jamesa Nestora k tomu, aby precestoval 
celý svet a zozbieral dýchacie techniky,  
vďaka ktorým sa naučíte lepšie dýchať  
a pomôžu vám aj pri chrápaní, astme  
či skolióze. Nová veda o stratenom 
umení vám zmení život.

Klimatická kríza nám dýcha na krk 
a mnohým spôsobuje úzkosti. Ekologický 
aktivista a odborník na energetiku  
sa rozhodol upokojiť šíriacu sa paniku  
a pomocou faktov, argumentov a príkladov 
vyvracia nepravdivé vyhlásenia niektorých 
vedcov o environmentálnych problémoch.  
Vysvetľuje, prečo nám apokalypsa  
nehrozí a prečo niektorí ľudia tvrdia opak.  
Kniha, ktorú si každý potrebuje prečítať.

tajný život  
stromov

Fascinujúca  
kniha  
o zázrakoch  
prírody,  
ktoré sme  
doteraz  
prehliadali.

efekt  
domina  
alebo  
tajomné  
pradivo  
prírody

Pútavé príbehy  
pre celú rodinu.

moc faktov

Svetový  
bestseller  
s potenciálom  
zásadne zmeniť  
náš spôsob  
vnímania  
a hodnotenia  
sveta.

ĎalEj OdPOrúčaME



v
eS

M
írPlanéty 

andrew cohen, brian cox

Andrew Cohen a profesor Brian Cox berú čitateľov  
na cestu objavov – od žeravého srdca slnečnej  
sústavy po jej zväčša nepreskúmané vonkajšie 
oblasti. Predstavia nám najnovšie poznatky,  
ktoré rozšíria naše vedomosti o planétach,  
ich mesiacoch a o ich vzniku, doplnené unikátnymi  
fotografiami z NASA. Slnečnú sústavu nám ukážu 
v takom úžasnom svetle, ako sme ju ešte nikdy nevideli.

astrofyzika pre zaneprázdnených
Listy od astrofyzika
neil deGrasse tyson

Útle knihy o všetkých významných poznatkoch 
a objavoch, ktoré sformovali moderné chápanie 
vesmíru, sú tu pre tých, ktorí nemajú čas prenikať  
do tajov vesmíru, no napriek tomu túžia po stručnom, 
zábavnom a zmysluplnom uvedení do tejto oblasti.
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aLiečivá očista 
anthony William

Zdravie ide cez žalúdok, o tom vie Anthony 
William svoje. Vo svojej šiestej knihe zo série 
Medicínske médium vám ponúka príručku  
liečebných postupov spolu so 75 receptami,  
vďaka ktorým si prečistíte organizmus od jedov  
a patogénov. Ak teda trpíte črevnými problémami, 
migrénami, akné či nadváhou, pomôcť vám môže 
práve správna očista. A ak aj žiadnym zdravotným 
problémom netrpíte, zbaviť telo škodlivých látok 
nikdy nie je na škodu. 

medicínske 
médium

Štítna 
žlaza

Záchrana
pečene

Zelerova 
štava

Liečivá 
sila potravín



strážkyňa 
slnka 
Maja lunde

Po úspešnej „zimnej“ knihe Snehová 
sestra očarí Maja Lunde všetkých 
detských čitateľov jej pokračovaním  
– Strážkyňou slnka. Kúzelný príbeh  
o statočnej Lilly, ktorá sa vyberie 
zachrániť uväznené slnko, je plný 
dobrodružstva, tajomstiev  
a prekrásnych ilustrácií Lisy Aisato.  
V Strážkyni slnka autorka jemne 
načrtáva témy pomsty, bolesti 
a lásky a zároveň ponúka detským 
očiam výnimočný pohľad  
do čarovného sveta.
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Ilustrácia z knihy Strážkyňa slnka od Lisy Aisato



Flórin 
prírodný 
ateliér

Názorné návody 
na originálne 
práce z prírodných 
materiálov pre 
spoločné chvíle  
s deťmi. 

sme 
záhradníci 
Joanna Gainesová

Začali s malou krabicou,  
v ktorej sa snažili vypestovať rajčiny,  
dnes majú veľkú rodinnú záhradu,  
kde si pestujú vlastné ovocie a zeleninu. 
Aj keď to nie je vždy ľahké a nie vždy  
sa im všetko podarí tak, ako chcú,  
pre rodinu Gainesovcov je záhrada  
niečím, čo ich spája a posilňuje.  
Joanna z ich príbehu vytvorila  
nádhernú detskú knižku, ktorej milé 
ilustrácie odhalia čaro záhrady  
každému zvedavému čitateľovi.

Maroško
a Medko

Tradičná veršovaná  
rozprávka o nebo-
jácnom Maroškovi 
a lesných  
zvieratkách 
z podtatranských 
hôr.

spočítaj 
hviezdy

Príbeh 
o nebojácnom 
dievčatku 
mladým čitateľom 
ukáže, v čom 
spočíva skutočná 
odvaha.

vieš, 
kde rastú 
stromodeti?

Dobromyseľný 
príbeh, ktorý  
deťom  
jedinečným
spôsobom  
priblíži les  
a prírodu.

čo ak
Krásne 
ilustrácie 
doplnené krátkym
textom motivujú 
deti k prekonávaniu 
prekážok.

Snehuliak 
kýchalko

Zábavné obrázky 
a poučné príhody 
učia deti vcítiť 
sa do problémov 
iných a rozvíjajú 
pocit empatie.

ĎalEj OdPOrúčaME



objednavky@slovtatran.sk
+421 918 119 833

www.slovtatran.sk

„ Prečítaním iba jednej knihy 

môžete získať desaťročia skúseností.“ 

Jim Kwik Myseľ bez hraníc


