
knižné                  navyše

tipy o tom čo si potrebuje 
stredoškolák prečítať 

pre všetkých literárnych nadšencov 

bonbóny



A je to tu! Konečne vyšlo slnko a môžeme si začať užívať 
prírodné, terasové a balkónové čítania! 

Pomaly sa blíži čas letných dovoleniek, kedy nič nemusíme, 
len oddychujeme a vypíname myšlienky. Práve vtedy mnohí 
siahnu po knihe. Ak ešte nemáte pripravenú zásobu kníh na 

vašu vysnívanú dovolenku, tu sú tipy na (nielen) letné 
čítanie ..

Tak Vám želám príjemne strávený letný čas, načerpajte nové 
sily, nabite sa energiou a hlavne sa nezabudnite usmievať! ☺



M.ZÁKOPČAN – Zvonením sa všetko začína

Život za múrmi strednej školy prebieha podľa 
vlastných pravidiel. Mladá profesorka Lívia Smolná 

nastúpila na nové pracovné miesto a už od prvého dňa 
čelí skúške trpezlivosti. Nie, študenti ju zatiaľ neničia, 

stala sa však tŕňom v oku kolegovi v kabinete. 
Slovenčinára Daniela Riečana dráždi jej nadšenie, 

pokladá ho za prehnané. Študenti ho síce zbožňujú, ale 
on si drží profesionálny odstup. Ako dlho potrvá dvom 
pedagógom, kým zložia zbrane a začnú sa navzájom 

tolerovať? Podarí sa im to vôbec?

Slovenská tvorba V. KOLEJÁKOVÁ, J. KOLEJÁK
Slovania

Príbeh Slovanov je zasadený do obdobia dejín, v 
ktorom ešte neexistovali hranice súčasných 

štátov. Každodenný život bol sprevádzaný zabudnutými 
rituálmi a fascinujúcou mystikou náboženstva spätého s 

divokou prírodou, temnými lesmi, nedostupnými 
priesmykmi a jaskyňami. Ľudia na našom území sa 
podobne ako hrdinovia románu museli naučiť sami 

rozhodovať o svojom osude.



L.COHEN – Nádherní porazení

Román Nádherní porazení je spaľujúca, ohnivá vízia 
kanadského básnika, textára a speváka Leonarda Cohena.

Dnes už klasické dielo svetovej literatúry opisuje 
prostredníctvom bezmenného rozprávača bizarný ľúbostný 
trojuholník, spojený silným erotickým putom a tajomnou 

indiánskou sväticou Katarínou Tekakwithou - nádherných 
porazených na konci životnej hry.

S.MEYER – Polnočné slnko

Kultová Twilight sága sa začiatkom milénia stala ópiom pre 
celú generáciu. Zvodný upír Edward pobláznil nielen vnučky, 

ale aj mamy a staré mamy.
Konečne – takmer po pätnástich rokoch – prichádza 
prerozprávanie príbehu veľkej lásky z Edwardovho
pohľadu. Dlho očakávaný návrat do sveta Twilightu je 

jednoznačne triumfom. Ikonický príbeh Belly a Edwarda 
nadobúda nový temný podtón.

Tajomno...



C.CROWLEY – Slová v hlbinách

Antikvariáty sú plné tajomstiev.
Toto je príbeh antikvariátu Howling, kde čitatelia píšu listy 

neznámym ľuďom, milencom, básnikom. Je to príbeh Henryho a 
Rachel. Pracujú spolu, bok po boku, obklopení knihami a sledujú, 
ako sa rozvíjajú ľúbostné príbehy, ako si ľudia vymieňajú listy 

medzi stránkami kníh a opäť nachádzajú jeden v druhom 
nádej.

N.SPARKS – Keď sa vrátiš

Lekár Trevor, ktorý po ťažkom zranení sa stiahne do 
domu, ktorý zdedil po starom otcovi. Ani vo sne by 

mu však neprišlo na um, že práve tu stretne ženu, do 
ktorej sa hneď zamiluje. Natalie Mastersonová

opätuje jeho city, no zároveň si od neho udržiava 
odstup. Trevorovi sa to vidí zvláštne, tuší, že Natalie

pre ním niečo tají.

Trocha romantiky 
na letné dni



E. DEMPSEY – Kam zmizla Rebecca

Christopher a Rebecca sa spoznali už v detstve, keď žili na takmer 
idylickom ostrove Jersey pri francúzskom pobreží. Priateľstvo časom 

prerástlo v lásku a zdalo sa, že dvojicu nič nerozdelí: ani sebeckí 
rodičia, ani nádejný snúbenec z dobrej rodiny, ktorého si priviedla z 

pobytu v Anglicku. Keď však na ostrov dorazí druhá svetová vojna a s 
ňou Hitlerov program konečného riešenia židovskej otázky, situácia sa 
drasticky zmení. Nacisti deportujú Rebeccu aj iné židovské rodiny do 

Európy a vzápätí niet po nej ani stopy.

CH.MARTIN – Strážca vody

Murphy Shepherd je muž s mnohými tajomstvami. Žije 
sám na ostrove a svoj život zasvätil pomoci iným. Aj keď 

smúti nad stratou priateľa, on sám môže byť stratený 
viac, ako si uvedomuje. Keď vytiahne z floridských vôd 

krásnu ženu, jeho život naberie nebezpečný smer. 
Neznáma ho priťahuje a v snahe nájsť jej stratenú dcéru 

preniká čoraz hlbšie do nebezpečného sveta 
obchodovania s ľuďmi.

Pre milovníkov
histórie a napätia



K. FOLLET – The evening and the morning

From the bestselling author Ken Follett, 
The Evening and the Morning is a historical epic

that will end where The Pillars of the Earth begins...

A.THOMAS – The hate U give

A powerful and brave YA novel about what prejudice looks like in 
the 21st century. Sixteen-year-old Starr lives in two worlds: the 

poor neighbourhood where she was born and raised and her 
posh high school in the suburbs. The uneasy balance between 
them is shattered when Starr is the only witness to the fatal 

shooting of her unarmed best friend, Khalil, by a police officer.

/zdroj: Martinus.sk/

Cudzí jazyk
aj v lete

/zdroj: Martinus.sk/




