LITERÁRNE PÓDIUM
PANTA RHEI
9. 11. 2019, sobota
11.00

Rozkoš z agresie Gábor Zoltán
O dokumentárne inšpirovanom románe Orgia (Vydavateľstvo Absynt) sa s autorom Gáborom
Zoltánom porozpráva odborník na dejiny fašizmu Jakub Drábik.
Úryvky z knihy prečíta Ľubo Bukový.
Garant: Maďarský inštitút a vydavateľstvo Absynt

12.00

Diskusia ku knihe „Kvapky na kameni“
Príbehy päťdesiatich žien a dievčat z Čiech a Slovenska, ktoré posúvali hranice. Nenápadné ale
vytrvalé rebelky bojovali za práva žien, snažili sa uplatniť v umení, športe alebo vo vede.
Niektoré známe, iné zabudnuté, no všetky si zaslúžia našu pozornosť. Túto besedu si určite
nenechajte ujsť.
Vydavateľstvo: Albatros

13.00

Boris Valábik: Volali ma bitkár
Stretnite sa s bývalým slovenským hokejovým reprezentantom a hráčom NHL, dnes
populárnym a rešpektovaným televíznym komentátorom Borisom Valábikom, ktorý je
povestný svojou otvorenosťou, presnými postrehmi a kritickými názormi.
Vydavateľstvo: Albatros

14.00

Dávid Púchovský: Katastrofa letu 001 - Krst knihy
Let ČSA č. 001 na trase Praha – Bratislava skončil dňa 28. júla 1976 pádom lietadla do vody
v rekreačnom areáli Zlaté piesky v Bratislave. Ide o najtragickejšiu leteckú nehodu na území
Česko-Slovenska. 76 pasažierov, traja z nich prežili pád. Z dvomi z nich sa stretnete na krste
knihy o tomto tragickom nešťastí. Moderuje Dado Nagy.
Vydavateľstvo: Dixit

15.00

Janko Lehotský, Marika Eisler Studeničová: Vidíme sa čo nevidieť
Legenda slovenskej populárnej hudby Janko Lehotský porozpráva príbeh svojho života.
Spevák, klavirista a skladateľ otvára trinástu komnatu svojho detstva a mladosti, spomína
na časy účinkovania v slávnom V-klube a v zahraničných baroch, i na roky, keď ako kapelník
skupiny Modus slávil najväčšie úspechy. Príďte naživo spoznať život a svojrázny zmysel pre
humor, Janka Lehotského. Moderuje Dado Nagy.
Vydavateľstvo: Slovart

16.00

Robert Bryndza: Deväť brestov
Robert Bryndza je pripravený dobyť svet ďalším bestsellerom.
Anglický spisovateľ sa na Slovensku preslávil knihou Dievča v ľade. Na scénu prichádza nová
vyšetrovateľka Kate Marshallová, ktorá zažila kruté poníženie a teraz musí bojovať nielen
o svoju povesť, ale aj o holý život.

17.00

Jozef Leikert : Ukradnutá mladosť
Kniha zachytáva osudy študentov trpiacich v koncentračnom tábore Sachsenhausen.
Autor navštívil všetkých žijúcich pamätníkov a podľa ich výpovedí napísal strhujúce dielo.

18.00

Eva Mišíková, Ľudmila Lacková: Prokurátorka
Novinka vydavateľstva Ikar
Zmena programu vyhradená.

