
Téma: druhá sv. vojna - holokaust

• Hedy Kieslerová bola mladá talentovaná
herečka židovského pôvodu. Jej krása ju
zachránila pred nacistami a viedla k
manželstvu s bohatým a vplyvným
rakúskym obchodníkom so zbraňami.
Friedricha Mandla opantala dokonalým
telom a krásnou tvárou, jej myseľ však
ako mnohí iní veľmi podcenil.

Silný román založený na neuveriteľnom,
pravdivom príbehu Hedy Lamarrovej,
nádhernej hollywoodskej ikony a zároveň
vedkyne, ktorej priekopnícky vynález
spôsobil revolúciu v modernej
komunikácii.



Téma: Rusko od r. 1917

• V roku 1922 vyhlásia boľševici
tridsaťdvaročného grófa za zarytého
aristokrata a odsúdia ho na domáce väzenie
v hoteli Metropol neďaleko Kremľa. Nezlomný
gróf prekypujúci vtipom a vzdelaním sa
presťahuje do podkrovnej izby, odkiaľ sleduje
jedno z najbúrlivejších desaťročí ruských

dejín.

Grófove obmedzené priestory ho však zavedú
do obrovského netušeného sveta
emocionálnych objavov. Spriatelí sa
s mnohými obyvateľmi hotela vrátane
tvrdohlavej herečky, prešibaného straníckeho
funkcionára, spoločenského Američana
a náladového šéfkuchára. Keď mu však osud
vloží do rúk život mladej dievčiny, musí použiť
všetok dôvtip, aby jej zabezpečil budúcnosť,
akú si zaslúži.



Téma: Dreyfusova aféra, Franc. kon. 19. stor.

• Píše sa rok 1895, je mrazivé januárové ráno 
a major Georges Picquart dozerá na verejnú 
degradáciu kapitána Alfreda Dreyfusa, 
usvedčeného zo špionáže. Zhromaždený dav 
žiada zradcovu smrť. Ctižiadostivého majora 
za odmenu povýšia, a tak sa stane najmladším 
plukovníkom francúzskej armády a šéfom 
„štatistického oddelenia" - tajnej služby, ktorá 
„odhalila" špióna. Dreyfusa odsúdia na 
doživotný pobyt na Diabolskom ostrove, kde 
sa nesmie s nikým zhovárať. Zdá sa, že jeho 
prípad je definitívne uzavretý. No Picquart
postupne zisťuje, že v srdci francúzskej tajnej 
služby niečo hnije. V radoch armády odhalí 
ďalšieho špióna, ale jeho nadriadení akoby to 
nechceli vziať na vedomie. Picquart napriek 
hrozbám pokračuje vo vyšetrovaní a čoskoro 
podstúpi takmer rovnakú tŕnistú cestu ako 
ten, koho sám dostal do väzenia.



Séria o notárovi Barbaričovi (téma: turecké 
vpády Uhorsko)

• Notár Barbarič rieši záhadný zločin na
hrade lúpežných rytierov.
Hrad na hore Sitno oddávna stráži cestu k
bohatým banským mestám. Na jeseň roku
1599 je kvôli tureckej hrozbe dobre
vyzbrojený, s početnou posádkou.
Napriek tomu sa z neho stratí kastelánova
dcéra. Zmizne uprostred noci, bez jedinej
stopy. Zúfalý hradný správca prosí o
pomoc notára Barbariča z neďalekej
Štiavnice. Šlo o útek, o únos či dokonca
vraždu? Do zložitého prípadu sa postupne
vplieta krvavá minulosť hradu a sitnianske
povesti o zakliatom podzemnom vojsku, o
krutých lúpežných rytieroch, o duchoch a
zbojníckych pokladoch



Téma: Nežná revolúcia

• Osudy mladých ľudí i osud
Československa sa odvíjajú
paralelne. Hlavní hrdinovia románu
ovplyvňujú vývin udalostí v roku
1989, no revolúcia zasiahne aj do
ich súkromných životov.
Surrealizmus pretkaný históriou.
Štyri životy – umelec proti štátnej
bezpečnosti, matematička v slede
nevyspytateľných udalostí,
organizátorka a jej pochybnosti a
charizmatický revolucionár bez
citov. Ako sa prepletú ich životy?
Stačí talent a láska na to, aby sme
sa vzopreli sebe samému?



Téma: ČSR po WW2

• Je zima roku 1954 a deväťročná
Mira sa napriek zákazu rodičov
vyberie k rieke voziť sa na ľadových
kryhách. Spadne do vody, čím sa jej
neposlušnosť prezradí, a je za to
potrestaná tým, že na rodinnej
oslave nedostane zákusok. Nevinná
príhoda z detstva však pre Miru
znamená zásadný životný zvrat.
Nasleduje tragédia, ktorá ju na dlhé
roky pripúta k mĺkvej a depresívnej
tete Hane a odhalí pohnutú
rodinnú históriu, čo popláva ďalej s
prúdom jej života ako ľadová kryha.



Téma: ČSR 20. stor.

• Tri generácie žien a histórie od 
prvej svetovej vojny až po 
skúsenosti s ŠtB.



Téma: WW2 (Tichomorie)

• Na východním cípu ostrova Singapuru, v
zajateckém táboře Čangi, jsou vězněni
spojenečtí vojáci. Krutí japonští dozorci,
nedostatek jídla, malárie, cholera i
absence zpráv z domova mají za následek,
že se z britských a amerických zajatců
stávají apatické "chodící mrtvoly". Pouze
jediný z nich se nedá připravit o svou
vnitřní svobodu - poučen zákony džungle
vládne táboru jako Král. Jeho neuvěřitelná
vitalita a bezohledná podnikavost se
nedají zarazit ani ostnatými dráty, ani
nenávistí vlastních spoluvězňů.
Protihráčem tohoto sporného hrdiny se v
táboře stává anglický pilot Petr Marlowe,
potomek staré britské aristokracie.



Téma: WW2, Japonsko)

• Druhá svetová vojna skončila, avšak na
malom filipínskom ostrovčeku ďalej
bojuje japonský vojak Hiró Onoda s
chimérou vlastných chybných predstáv.
Nemôže ani inak - česť pre neho bola
najzákladnejším existenčným kritériom.
Naviac v armáde prešiel zvláštnym
výcvikom pre diverzní boj, bol zasvetený
do taktiky dezinformácií a dokonca mu
sám generál Jokojama kládol na srdce,
aby vydržal za každú cenu, pretože ostrov
je kľúčovým miestom pre znovudobytie
Filipín. Hiró Onoda, odrezaný od okolitého
sveta a neskoršie považovaný za mŕtveho,
plní na ostrovčeku svoje vojenské
povinnosti celých tridsať rokov - behom
nich sa domnieva, že vojna stále
pokračuje.



Téma: stredoveké Francúzsko, (séria Prekliati 
králi, 3. č.), stačí 1 diel

• Zaujímavé spracovanie
problematiky templárov, vlády
Filipa IV. Pekného



Séria: Alexander Veľký, 3. časti, téma: antika 
Grécko

• Rozpráva o jeho otcovi Filipovi,
ktorého záhadne zavraždili, o jeho
obávanej odvahe, až posadnutosti, o
ničivých záchvatoch nepríčetnosti, o
matke Olympiade, vyznávajúcej tajný
kult boha Dionýza, v ktorej sa miešali
nespútané city s barbarskou
zúrivosťou. Hovorí o zasneženom
horskom priechode, kadiaľ po jednom
prechádzajú jeho priatelia, ochotní za
neho bojovať i zomrieť, o Grécku, ako
ho doteraz nepoznáme, o civilizácii,
ktorá je nám síce známa, no dnes nám
už pripadá vzdialená a fascinujúca.


