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D. Dvořáková, R. Holec, T. Lengyelová
Lásky a škandály v našich 

panovníckych rodoch
(Ottovo nakladateľstvo)

Slovenskí historici sa podujali preskúmať intímne 
zákutia súkromia uhorských kráľov a rakúskych cisárov. 

A veruže mali o čom písať. Panovníci neboli svätci a čas 
si nevypĺňali len prácou. Autori odtajnili ich milenky, mi-

lencov, zakázané lásky, starosti s potomkami a ešte viac. 
Pripravte sa, že odhalené fakty vás pripravia o spánok! 

Neodpútate sa, kým nedočítate. 

Tipy (a nieLen Tie naše) 
na úpLne najLepšie 

neskOROjesenné číTanie.

čo čítam ja... 
Spolumajiteľ ka obchodu s nábytkom 
Amandari Viera Valková Osuská
Práve som dočítala dve knihy, obe od škandinávskych autorov. 
Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol, od švédskeho 
autora Jonasa Jonassona je oprávnene z edície svetových best-
sellerov. Vtipné, napínavé, dobre napísané, so závanom sever-

ského humoru. Obsah by sa dal 
zhrnúť vetou: Na dobrodružstvo 
nie ste nikdy starý. Kniha Doppler 
od Erlenda Loa je o otcovi dvoch 
detí, ktorý po páde z bicykla zacíti 
pokoj a harmóniu a rozhodne sa žiť 
v lese. Postaví si stan, adoptuje losie 
mláďa, ktorého matku zabil. Snaží 
sa v dnešnej dobe žiť životom lovca 
a zberača. Kniha sa zdá jednoduchá 
a naivná, ale má hĺbku. Vynikajúce 
čítanie, odporúčam.

Dr. Michael Mosley a Mimi spencerová
nOvá DiéTa

(príroda)
Ani vás nebaví sledovať ďalšie „zaručené“ diéty? Mu-
síme však povedať, že potom, čo sme okúsili priaznivé 

účinky pôstu, nás táto kniha zaujala. Zaoberá sa témou 
„občasného“ alebo takzvaného „prerušovaného“ pôstu, 
ktorý podľa výskumov pomáha chudnúť a znižuje riziko 
vzniku chorôb. Nenájdete v nej len teóriu, ale aj chutný 
stravovací program s jednoduchými návodmi na prípra-

Bridget Asher
provensalský 
dom zázrakov
(Fortuna Libri)
Heidi po smrti manžela 
ostala sama s dvoma 
problémovými deťmi. 
S psychicky chorým 
synom a neterou 
v puberte. Aby zmenila 
vzduch, odsťahovali sa 
do malého mestečka 
na juhu Francúzska do 
starého kamenného 
domu po predkoch, kto-
rý má údajne schopnosť 
ozdravovať. Pre hlavnú 
hrdinku, ktorá hľadá 
stratenú chuť do života, 
sa romantické Francúz-
sko a všetky jeho prí-
chute stanú dôležitými 
spoločníkmi. Premýšľavý 
román odporúčame na 
dlhé večery pri šálke 
čaju.   

chrappova
Zvýraznění

chrappova
Lístek s poznámkou
slovo "chutný" vyhodiť, aby sa text vykrátil. 

chrappova
Zvýraznění

chrappova
Lístek s poznámkou
na prípravu.   (bodka a zvyšok vety už netreba)
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výsTava na HRaDe, sTRHujúce DivaDLO, 
aDvenTný kOnceRT a HOLLywOODska kOMéDia 
– TakTO viDíMe kuLTúRne sTRávený Mesiac My.
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FRAJeRi vO vegas
(Bontonfilm)
Veľavravný je aj pôvodný názov filmu: Last Vegas. Štyria starnúci najlepší priatelia sa 
stretávajú v meste zábavy, aby zapili slobodu jedného z nich, ktorý sa rozhodol oženiť. 
Oscarové legendy Michael Douglas, Morgan Freeman, Robert De Niro a Kevin Kline 
sa po prvý raz spoločne stretli na striebornom platne. My vám môžeme povedať, že to 
naozaj stojí za to. Skvelá komédia a páni sú stále fešáci!

DiMiTRij SAMozvAneC 
Ján Palárik, dramatik druhej polovice 19. storočia, kto-
rý hľadal stále lepší svet, má aj dnes stále čo povedať. 
Najmä keď si jeho odkaz zoberú pod patronát šikovní 
súčasníci. Presvedčte sa 18. 12. na najbližšom pred-
stavení veľkej drámy Dimitrij Samozvanec, o pokušení 
a nástrahách moci, v Divadle Jána Palárika v Trnave. 
www.djp.sk

kOnceRTný 
zážitok 
K predvianočnému času patrí povnášajúca 
slávnostná atmosféra. Návšteva adventného 
koncertu je to pravé orechové. My odporúča-
me vystúpenie špičkového organistu Mareka 
Vrábela a vychádzajúcej opernej hviezdy 
basbarytonistu Tomáša Šelca.  8. 12. uvedú 
v Seminárnom kostole v Košiciach unikátne 
kompozície slovenských a svetových autorov. 
www.sfk.sk

auDiOvizuáLna senzácia!
Renomovaný americký divadelný režisér a inscenátor Robert Wilson vy-
tvára unikátne diela v 3D podobe sprevádzané svetelnou a akustickou 
stopou. Jeho videoportréty zobrazujú osobnosti z rôznych sfér umenia 
i popkultúry ako Brad Pitt, Winona Ryder, Juliette Binoche či Dita Von 
Teese. Takú high-tech výstavu v Slovenskej národnej galérii v Bratislave 
ešte nemali (13. 12. - 23. 3. 2014). Buďte pri tom!
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Zmeniť na High-tech výstava


