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K N I Ž N Ý
KATALÓG

"Ak čítate len knihy, ktoré čítajú všetci ostatní, dokážete 
myslieť len tak, ako myslia všetci ostatní."

Haruki Murakami, Nórske drevo
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Kniha 
 – je zázrak, ktorý nás sprevádza celým životom.
Kniha objasňuje a potvrdzuje miesto človeka na zemi, ona dáva 
prístup človeku k tajomstvám prírody a záhadám Univerza. Kniha 
má jedinú púť – k srdcu čitateľa. Táto púť môže byť tŕnistá, no ak 
nie je prejdená – údel knihy sa nenaplnil. Ako hovoria veľkí – 
človek sa stáva veľkým nie silou, ale jednoducho čítaním!
Čítať je nutné nie preto, aby človek oponoval, ani preto aby 
bezvýhradne veril a so všetkým súhlasil, ale preto, aby 
dumal-uvažoval, myslel a rozmýšľal.

Prečo vzniklo naše vydavateľstvo? Lebo muselo.
Ak s úžasom zis�te, že je všetko zhnité v tom našom štáte zemskom, že žijete 
v zazrkadlí, kde dobro je vlastne zlo a naopak, že žijete v ilúzií slobody, ktorá je 
v skutočnos� otroctvom vecí, no hlavne ideí a ak máte svedomie – musíte niečo 
urobiť. Každý v miere svojich schopnos� a možnos�. Preto som založil 
vydavateľstvo TORDEN. MUSEL SOM!

Žijeme v unikátnych časoch zmien, kedy zo starého sveta/myslenia nezostane 
kameň na kameni. Liberálno-buržoázny kapitalizmus vykradol všetky zdroje sveta 
a práve zanikol, lepšie povedané zdochol. Ekonomický systém anglosaského 
západu zlyhal a americký „petrodolár“ je úplne bezcenný. Čaká nás kríza, akú svet 
ešte nezažil. Globalizácia sa nepodarila ani mečom a krvou, ani korupciou. Mnohí z 
Vás si budú klásť otázky, prečo sa to všetko deje? Ako budeme žiť ďalej? Čo nás 
musí spájať? Na veľa otázok nájdete odpovede v našich knihách, ktoré Vám v tomto 
katalógu predstavujeme. Objednávajte, čítajte a hľadajte! Precitnite!

Ak ste naše knihy v nejakom kníhkupectve nenašli, tak je to z dôvodu liberálno-demokra�ckej cenzúry, citujeme 
z webovej stránky jedného z nich v roku pána 2020:
„Oznamujeme, že na základe tlačových správ a v súlade s krokmi iných kníhkupcov sme sa sami rozhodli, že nebudeme 
propagovať a predávať knihy a iné médiá obhajujúce extrémizmus, rasovú neznášanlivosť a totalitné režimy, knihy 
revidujúce a relativizujúce nedávne dejinné udalosti. Radi prijmeme aj Vaše upozornenie na titul s touto tematikou 
(ktorý nám nedopatrením prekĺzne redakčnou kontrolou).“

Im odpovedáme opäť slovami A.S. Puškina (Zväzok 11., Cenzúra, str. 264 - 265):
„Nijaké bohatstvo si nemôže kúpiť vplyv oslobodenej mysle. Nijaká moc, nijaká vláda, nijaké zriadenie neustojí všetky 
ničiace účinky typografického náboja - knihy! Pôsobenie človeka je okamihové a ohraničené, účinok knihy je 
mnohonásobný a všadeprítomný.“
Naše dielo je pravé!

„Vzdelaný človek pozná ľudí, múdry človek pozná sám seba. Buďte múdri!“

Ján Semaňák – zakladateľ a milovník pravdy v knihách

A.S. Puškin, veľký milovník kníh
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11,99 eur   •   K.č.: 10020  

Kniha autora Andreja Bielovodského ponúka 
pohľad do minulosti nášho národa. Popisuje 
verdikt, vynesený najvyššou radou 28. júla 
1920. Okrem pôvodného textu – tak, ako 
bol uverejnený r. 1945 – obsahuje aj ďalšie, 
oproti pôvodnému vydaniu doplnené 
materiály, fotogra�e a aj priloženú mapku. 

Andrej BIELOVODSKÝ

SEVERNÉ HRANICE 
SLOVENSKA 

18,99 eur   •   K.č.: 10035    

Kniha obsahuje všeobecný prehľad 
o Slovanoch ako aj výber z kapitol, ktoré 
z hľadiska najstarších zdokumentovaných 
a zachovaných slovanských dejín budú 
zaujímať slovenského čitateľa najviac.

Mauro ORBINI a Pop DUKLJANIN
KRÁĽOVSTVO SLOVANOV 

4,99 eur   •   K.č.: 10509   

Archeologické objavy lokalizujú centrá 
účinkovania sv. Cyrila a Metoda a politické 
centrá slovenského kráľovstva na území 
dnešného Slovenska. Pritom pri objasňovaní 
dejín zahraniční historici a vedci zmenšujú 
alebo eliminujú úplne podiel Slovákov na 
najstarších dejinách. Pátrajte s nami. 

Tomáš VETEŠKA
VEĽKOSLOVENSKÁ RÍŠA 

Reedícia pôvodného vydania knihy z roku 
1942. Obšírny pohľad na dejiny slovenského 
národa od vstupu Rímanov a Germánov na 
naše územie po rozvoj humanizmu a renesancie 
na začiatku novoveku. Kniha končí búrlivým 
19. a 20. storočím, keď Slovensko prechádzalo 
mnohými formujúcimi premenami.

František HRUŠOVSKÝ

SLOVENSKÉ OBRÁZKOVÉ 
DEJINY 

História je zbraň. Mocní majú svoju verziu 
udalostí, ľudia inú. Ak porozumieme  ako sa 
ukula minulosť, vieme zmeniť budúcnosť. 
Od dávnych ríš Perzie a Ríma po krízu 
v roku 2008.

Neil FAULKNER
RADIKÁLNE DEJINY SVETA 

11,99 eur   •   K.č.: 10018  

17,90 eur   •   K.č.: 10009   12,99 eur   •   K.č.: 10502  

Bola to anexia, hrubé porušenie medzinárod-
ného práva alebo len znovupripojenie 
k Rusku? Obyvatelia polostrova sa v referende 
opakovane vyjadrili za jeho pripojenie 
k Rusku. Komu teda patrí? Pozrime sa na spor 
o Krym medzi Ukrajinou a Ruskom z pohľadu 
faktov medzinárodného práva a histórie.

Jozef ŠTELCER
KRYM – História a fakty 

Autor analyzuje model súčasného fungovania 
spoločnosti a hľadá systémovú chybu, ktorá je 
koreňom a prvotnou príčinou väčšiny 
súčasných spoločenských, sociálnych 
a hospodárskych problémov sveta. Objasňuje 
- ako motivácia pro�tom na celospoločenskej 
úrovni spôsobuje škodlivé deformácie. 

Ivan MIČO
(NE)MOC PROFITU

K.č.: 10591   •   II. polrok 2020

SVETOZÁR

BYSTVOR 1, 2, 3 

K.č.: 10513

Minulosť národov sa často stávala dôvodom pre spory a nezhody. V nich 
spravidla zvíťazil názor toho silnejšieho, ten následne transformoval na 
historickú školu. Kniha je pre tých, ktorí chcú poznať skutočný obraz 
minulosti, uvádza dôkazy a očisťuje prijaté názory od klamstiev a 
prekrúcaní.

18,99 eur 
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VELIKÁNI LITERATÚRY

24,99 eur   •   K.č.: 10017 14,99 eur   •   K.č.: 10518

K.č.: 10515   •   II. polrok 2020 K.č.: 10519   •   II. polrok 2020 

K.č.: 10516   •   II. polrok 2020 K.č.: 10520   •   II. polrok 2020

K.č.: 10521   •   II. polrok 2020K.č.: 10517   •   II. polrok 2020 

Prvý poetický príbeh geniálneho A. S. 
Puškina. Poéma obsahuje prvky paródie na 
romantickú tradíciu a rytierske romány, ktoré 
boli v tých časoch také populárne. Kniha je 
dvojjazyčná, slovensko-ruská, obsahuje aj 5 
rozprávok a 3 básne s množstvom krásnych 
ilustrácií. Prebásnil ju Ján Smrek.

Alexander PUŠKIN

ROZPRÁVKY - Poéma 
Ruslan a Ľudmila.

Čo je človek? Symbol – kľúč k ľudskej 
podstate. Zhrnutie prác nemeckého �lozofa 
o úlohe symbolizmu v rozvoji ľudskej 
kultúry. O kríze ľudského sebapoznania, čase 
a priestore. Zamyslenie nad témami: 
de�nícia človeka v kategóriách kultúry, 
mýtus a náboženstvo, jazyk, umenie, 
história, veda.

Ernst CASSIERER
ESEJ O ČLOVEKU 

Sľúbené stretnutie vpred

Kniha poskytuje odpovede na otázky 
z osobného života Jesenina, jedného z 
najobľúbenejších ruských autorov. Zachar 
Prilepin so svojou charakteristickou jasnosťou 
a originalitou odráža detailne biogra�u 
Sergeja Jesenina, čakajú vás neočakávané 
závery, prichytíte sa aj pri silnom pocite 
empatie.

Fascinujúci román, ktorý sa číta jedným 
dychom. Prorocký pohľad do politicky 
korektnej budúcnosti. Je to prekvapivo 
odvážna kniha a nepochybne spôsobí výbuch 
na východe aj na západe.

Zachar PRILEPIN

JESENIN

TRIUMF. LÁSKA. SMRŤ.

Ani jeden ruský básnik nedosiahol taký 
úspech v službách svojej vlasti ako A.S. 
Griboedov, ktorý zohral rozhodujúcu úlohu 
pri udalostiach rusko-perzskej vojny v rokoch 
1826 - 1828 pri uzavretí Turkmanchayskej 
dohody.

Autor skúma etnogenézu a vývoj slovansko-
-ruských kmeňov a sleduje ich históriu od II. 
tisícročia pred Kristom. Odkiaľ pochádza 
ruská krajina? Čo majú Slovania spoločné 
s Árijcami? Aké tajomstvá skrýva história 
ruského ľudu? Štvrté, revidované vydanie 
doplnené o nové kapitoly o pôvode 
európskych Slovanov a ich kultúry.

Na jeseň roku 1969 Solženicyn prišiel navštíviť 
priateľov. Zostal po ňom len vatnik s hliníkovou 
kanvicou. Kto to vlastne bol: zradca alebo svätý? 
Z akého dôvodu sa jeho knihy, ktorým chýba 
talent, z hľadiska literatúry, stali uznávanými 
bestsellermi? Kniha odhaľuje tajomstvá „vládcu 
myšlienok“ a jeho špeciálne metódy, ktoré viedli 
k svetovej sláve.

Jedinečná pamiatka antického slovanského 
písma z 9. storočia. Bola vyrezávaná na 
drevených doskách slovanskými čarodejník-
mi a jasnovidcami. Pokrýva dvetisícročnú 
históriu migrácie Slovanov a Árijcov zo 
Siedmych riek. Maximenko ju porovnával 
s najnovšími vedeckými objavmi.

Sergej DIMITRIEV

MINULÝ ROK GRIBOEDOVA

Anatolij BELJAKOV 
a Oleg MATVEJČEV

SOLŽENICYNOV VATNIK

Elena ČUDINOVA

MEŠITA NOTRE DAME ROK 
2048 

História ruského národa. 
Vjačeslav MAŇAGIN

OD BIBLICKEJ POTOPY 
SVETA PO RIURIKOVCOV

Veda o spôsobe života a začiatku 
slovanskej viery

Georgij MAXIMENKO

VELESOVA KNIHA
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11,99 eur   •   K.č.: 10503 

K.č.: 10527   •   II. polrok 2020

K.č.: 10528   •   II. polrok 2020

14,99 eur   •   K.č.: 10529

K.č.: 10523   •   II. polrok 2020

K.č.: 10524   •   II. polrok 2020

11,99 eur   •   K.č.: 10525
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ZDRAVIE

Každý okamih v živote nastane iba raz. Ak 
nám vykĺzne, stratíme ho navždy.
V poetickom manuáli zistíme, ako urobiť každú 
chvíľu vzácnou a naučíte sa tajomstvá 
japonského „carpe diem“.

Héctor GARCÍA a Francesc MIRALLES 
ICHIGO-ICHIE

Radislav GANDAPAS

CHARIZMA 
LÍDRA 

Héctor GARCÍA a  Francesc MIRALLES

IKIGAI JAPONSKÁ CESTA K 
NÁJDENIU ZMYSLU ŽIVOTA 

Príbeh úžasného zjavenia, ktorý zažil autor 
s dvoma kamarátmi, ktorí objavili modul 
zakopaný do zeme. Ponúka odpovede na 
najhlbšie otázky o prirodzenosti bytia a poslaní 
na Zemi.

Durilo je trinásty mesiac, ktorého nikto zvlášť 
nepotrebuje. Má veľkú túžbu stať sa najdôleži-
tejším mesiacom roka. Čaká ho dlhá cesta, pár 
trikov, čáry-máry a...  podarí sa to?

Jon WHISTLER
JEDNO SVETLO 

Od rizikových faktorov po zdravotné 
rezervy a sociálnu prevenciu
Igor GUNDAROV a Vladimir  POLESSKY 

PREVENTÍVNA MEDICÍNA NA 
PRELOME STOROČIA.

Tipy psychológa o tom, ako šťastne žiť 
s cukrovkou

Po diagnostikovaní cukrovky prichádzajú otázky o 
živote, partnerstve aj liečebnej disciplíne. Autorka 
je psychologička, sama má toto ochorenie viac ako 
15 rokov. Vysvetľuje, že diabetes neznamená koniec 
osobného a rodinného šťastia. Radí, ako prekonať 
krízy a nadobudnúť užitočné návyky.

Monogra�a, základná štúdia, ktorá sumarizuje 
vývoj faktorovej stratégie na prevenciu nekomuni-
kovateľných chorôb. Načrtnuté sú inovatívne obrysy 
preventívnej medicíny 21. storočia.

Tatiana ZAGOROVSKAJA

SLADKÝ ŽIVOT

Dočítate sa o vzťahu terapeutického hladovania 
a dlhovekosti a získate praktické odporúčania 
na zbavenie sa chronických chorôb, z ktorých 
niektoré sa považujú za nevyliečiteľné.

Jurij NIKOLAEV
HLADOVANIE PRE ZDRAVIE

Ako nájsť stred medzi hladom 
a prejedaním sa

Autor vysvetľuje súvislosti a poskytuje odpovede 
na otázky – Kedy jesť? Čo jesť? Ako jesť? Popisuje 
prácu endokrinných a tráviacich systémov: prečo 
sme unavení a ako to môžeme zmeniť.  

Ľudia neprestávajú hľadať štastie. Čo tak sa 
inšpirovať ľuďmi s najvyššou dlhovekosťou na 
svete - Japoncami. Pripisujú to IKIGAI, je to 
DOVOD ŽIŤ -nadšenie, nadanie a poslanie.

Andrej BELOVESKIN

ČO A KEDY JESŤ

FILMOVÁ SPOLOČNOSŤ CTB

TRAJA BOHATIERI A 
EGYPTSKÁ PRINCEZNÁ 

K.č.: 10522 
II. polrok 2020

K.č.: 10526   •   II. polrok 2020

Dostávame charizmu do vienka alebo je výsledkom štúdia a praxe? Čo to 
vlastne je a aká je jej úloha v líderstve? Je možné ju rozvíjať? Ako sa na 
prvý pohľad obyčajní ľudia menia na lídrov, vytvárajú si vlastný život, píšu 
históriu spoločnosti, niekedy aj krajiny a národov? Autor ponúka 
kompletnú štúdiu o charizme a dáva odpovede na mnohé otázky týkajúce 
sa tejto zaujímavej vlastnosti ľudskej osobnosti.

www.torden.sk
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16,99 eur  •  K.č.: 10500

Mier, vojna a rozpad

Kniha je komplexná analýza autorových textov 
a verejných rozhovorov o Juhoslávii. Rozoberá hrubé 
porušenie medzinárodného práva, útok na suverénny 
európsky štát a jeho deštrukciu.Táto oblasť bola 
posledným kútom Európy, ktorá sa nepodriadila 
neoliberálnym programom USA.

Noam CHOMSKY

JUHOSLÁVIA

15,99 eur  •  K.č.: 10007

16,99 eur   •   K.č.: 10530 

14,99 eur   •   K.č.: 10531 14,99 eur   •   K.č.: 10534

Odhaľte skutočné ciele pri vytváraní a udržaní 
globálnej nadvlády USA, kontrole významných 
svetových zásob ropy. Aké sú historické korene 
formovania militantného islamu a príčiny 
radikalizácie?

William ENGDAHL

ISLAMSKÝ TERORIZMUS V 
SLUŽBÁCH CIA-USA 

15,99 eur   •   K.č.: 10508

Manifest osudu USA

CIA v spolupráci so súkromnými mimovládny-
mi organizáciami vytvorili série zmien režimov 
vo svete, ktoré vyzerali ako ušľachtilé, no 
v skutočnosti priniesli krajinám vojnu a násilie.

William ENGDAHL

FALOŠNÁ DEMOKRACIA

Svet politických intríg, korupcie a nátlaku na 
základe zisku, kde sa na získanie celosvetovej 
kontroly nad výrobou potravín používa genetická 
manipulácia a patentovanie foriem života.

W. Engdahl sprevádza čitateľa popisom temného 
sveta medzinárodného ropného priemyslu a jeho 
úlohami vo svetovej politike a samozrejme 
v ekonomike. Jeho objavy sú prekvapujúce.

William ENGDAHL
SEMIENKO SKAZY 

William ENGDAHL
STOROČIE VOJNY 

12,99 eur  •  K.č.: 10030

K.č.: 10032   •   II. polrok 2020

K.č.: 10533   •   II. polrok 2020

Autor spochybňuje hlavnú mediálnu líniu vojny 
v Juhoslávii a odhaľuje skrytú agendu 
západných médií, rozhovory o genocíde, 
etnických čistkách, demokracii.

Michael PARENTI
SMRŤ NÁRODU 

Parenti provokatívnou kritikou triednej moci 
v tradičných politických inštitúciách predstaví 
jedinečný pohľad na americký kapitalizmus. 
Zdôrazňuje politickú ekonomiku verejnej politiky.

Michael PARENTI

DEMOKRACIA PRE 
VYVOLENÝCH

Mocnejší využívajú svoju prevahu na vykorisťo-
vanie zdrojov slabších. M. Parenti odhaľuje 
skutočnú tvár amerického imperializmu.

Michael PARENTI
TVÁR IMPERIALIZMU

16,99 eur  •  K.č.: 10021

Strhnime závoj zahmlievania veľmi tragickej 
etapy európskych a svetových dejín, ako je 
nacizmus. Odhaľte zámery a “sily“, ktoré stáli 
v pozadí objavenia sa Hitlera na javisku dejín. 

Guido PREPARATA
KRSTNÍ OTCOVIA HITLERA 

Odhaľuje skrachovaný spôsob myslenia, ktorý 
otvára cestu pre �lozo�u a sociálnu vedu. 
Predstavuje presvedčivý, pozoruhodný príspevok 
k nášmu porozumeniu, postmodernizmu 
a Foucaultu.

Guido PREPARATA
IDEOLÓGIA TYRANIE

www.torden.sk
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Táto kniha predstavuje alternatívnu víziu novej svetovej civilizácie, ktorá 
sa líši od všetkých doterajších sociálnych systémov. Ponúka riešenie, ako 
vykľučkovať z cyklických hospodárskych rozmachov a recesií, hladu, 
chudoby, zhoršovania životného prostredia a teritoriálnych kon�iktov, kde 
mier medzi vojnami predstavuje len pauzu. Kniha je výzvou pre nás 
všetkých, aby sme vytvorili spoločnosť, v ktorej sa všetky globálne zdroje 
stanú spoločným vlastníctvom všetkých ľudí na Zemi.

Jacque FRESCO a Keyes KENNETH
POHĽAD DO BUDÚCNOSTI 

Jacque FRESCO

TO NAJLEPŠIE, 
ČO SI ZA PENIAZE 
NEMÔŽEME 
KÚPIŤ 

 Giulietto CHIESA
ĽUDSTVO - NEVÝHODA ŤAHU 

Daniele GANSER
IMPÉRIUM USA 

Komplici teroristov a zdroje dezinformácií

Autori zhromaždili a klasi�kovali mnohé fakty, 
potvrdzujúce pravú povahu Bielych prilieb, 
ďaleko od humanitárnych. Tieto fakty dokazujú 
ich prepojenie na medzinárodných teroristov.

Maxim GRIGORJEV a Sergej MAJZEĽ 

BIELE PRILBY

16,99 eur   •   K.č.: 10507

K.č.: 10539   •   II. polrok 2020

K.č.: 10536   •   II. polrok 2020

16,99 eur   •   K.č.: 10537

K.č.: 10538   •   II. polrok 2020

Genealógia DNA verzus 
Normanova teória

Kto sú Slovania, aký je ich pôvod? Autor našiel 
odpovede v priesečníku dvoch vied - histórie 
a genetiky. Je to exaktná veda na úrovni 
organickej chémie.

K.č.: 10541   •   II. polrok 2020

K.č.: 10542   •   II. polrok 2020

Je to nápaditá a fascinujúca kniha, v ktorej vás 
autori vezmú na cestu do 21. storočia. Prevedú 
vás aj odpoveďami, čím neznámym a alarmujú-
cim sa bude zaoberať svet o sto rokov.

Anatolij KĽOSOV

PÔVOD SLOVANOV

Neistoty a riziká konfliktov XXI. storočia

Odhaľuje otázky moderných kon�iktov v ich 
úzkom vzťahu s dnešnými problémami 
zabezpečenia medzinárodnej bezpečnosti 
a národnej bezpečnosti.

Svet upadol do smutnej situácie, ktorá sa 
v šachu nazýva cugcvang - nevýhoda ťahu. 
Oslobodí sa Európa z amerického sna? G. 
Chiesa vo svojej knihe nazýva všetko pravými 
menami.

Osobný pohľad na problémy hybridnej vojny, 
víťazstvo D. Trumpa v prezidentských voľbách, 
jeho zápas s ochrancom britských bankárov H. 
Clinton. A sľubný rozvoj rusko-amerických 
vzťahov?

Keď Panarin zverejnil materiál o nevyhnutnom 
kolapse Ameriky, spôsobilo to veľký rozruch 
najmä v USA. Okamžite dostal pozvania do 
najvýznamnejších amerických médií.

Od roku 1945 žiadny iný štát nebombardoval 
toľko iných krajín a nezvrhol toľko vlád ako 
USA. Pôsobivý popis, ako uplatňujú mocenskú 
politiku, v ktorej je násilie ústredným prvkom.

Alexander BARTOŠ 

HMLA HYBRIDNÉHO BOJA

Igor PANARIN 

KOLAPS DOLÁRA A ROZPAD 
USA 2.0 

K.č.: 10590   •   II. polrok 2020

Igor PANARIN 

TRUMP, RUSKO A HYBRIDNÁ
VOJNA

K.č.: 10535   
II. polrok 2020

www.torden.sk
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17,99 eur   •   K.č.: 10514

K.č.: 10513

24,99 eur 

Dostatočne všeobecná teória riadenia

V knihe sú prezentované osnovné materiály 
učebného kurzu „procesy riadenia“ na fakulte 
aplikovanej matematiky Petrohradskej štátnej 
univerzity. Nové rozšírené vydanie.

PRACOVNÝ KOLEKTÍV VP

DVTR

PRACOVNÝ 
KOLEKTÍV VP

MŔTVA 
VODA 

17,99 eur  •  K.č.: 10504

Hymna démonizmu alebo evanjelium 
oddanej viery

Vysvetľuje učenie o Bohu vo forme komentárov 
k najlepšiemu románu 20. storočia. Porovnáva 
doktríny Biblie i Koránu, ich úlohu v dejinách 
i miesto v modernom živote.

PRACOVNÝ KOLEKTÍV VP

MAJSTER A MARGARÉTA

17,99 eur   •   K.č.: 10511

Druhá zmyslová úroveň poémy A. S. 
Puškina

Zákusok pre milovníkov Puškinovej tvorby. 
Objavte s nami skrytý zmysel pomocou 
symbolov. Jedna z možných alternatív 
interpretácie obsahovej stránky symboliky básne.

PRACOVNÝ KOLEKTÍV VP

RUSLAN A ĽUDMILA

Softvér dokáže vyriešiť akýkoľvek problém. Trik 
je v tom, aby sme vedeli, v čom je problém. Ak 
chceme vytvárať systémy, ktoré vyhovujú našim 
potrebám, musíme správne napraviť požiadavky.

Suzanne ROBERTSON 
a James ROBERTSON 

ZVLÁDNUTIE PROCESU 
POŽIADAVIEK

19,99 eur   •   K.č.: 10019

K.č.: 10544   •   II. polrok 2020

Ako vystúpiť z matrice

Čo umožňuje stabilne udržiavať režim 
chudobnej existencie v krajine, ktorá disponuje 
najbohatším prírodným a intelektuálnym 
potenciálom? Kto to riadi?

Viktor EFIMOV

GLOBÁLNE RIADENIA 
A ČLOVEK

13,99 eur  •  K.č.: 10016

Ako v skutočnosti prebiehala studená vojna,
o kozmonautike, Centrálnej banke,  ruskej 
účasti vo WTO, jej „nevinné“ formulácie v 
zákonoch a ich tragické dopady na spoločnosť.

12,99 eur   •   K.č.: 10545

7,99 eur   •   K.č.: 10546

Kniha je venovaná analýze európskej �lozo�ckej 
tradície a jej zvrátenému chápaniu „dialektiky“ 
ako spôsobu objektívneho porozumenia pravdy.

Valerij PJAKIN 
O SVĚTE KŘIVÝCH ZRCADEL

PRACOVNÝ KOLEKTÍV VP

DIALEKTIKA A ATEIZMUS: 
DVE NEZLUČITEĽNÉ POD-
STATY

Prejavmi nevôle s činnosťou stúpencov L.R. 
Hubbarda sa zliali hlasy svetských publicistov aj 
činiteľov historicky sformovaných cirkví.

PRACOVNÝ KOLEKTÍV VP

PRÍĎ NA POMOC MOJEJ 
NEVIERE

Mŕtva voda bola vytvorená v roku 1991 ako krátka verzia predchádzajú-
cich pracovných materiálov s názvom „dehermetizácia“. Pri jej písaní bolo 
cieľom zabrániť zničeniu ZSSR a sprievodným katastrofám. Autori knihy 
predpokladali a dúfali, že vládnuca strana a vedecká „elita“ zmení názor 
a nájdu v sebe silu a odvahu zmeniť smer a koncepciu reforiem v našej 
krajine. Tento cieľ dosiahnutý nebol. A až po štátnom kolapse ZSSR, 
v roku 1992, bola vydaná „Mŕtva voda“ v náklade 10 000 výtlačkov.

K S B
TAT RY

www.torden.sk
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9,99 eur   •   K.č.: 10547 9,99 eur   •   K.č.: 10548 12,99 eur   •   K.č.: 10549 9,99 eur   •   K.č.: 10550

9,99 eur   •   K.č.: 10552

10,99 eur   •   K.č.: 10553

12,99 eur   •   K.č.: 10551

Poslaním vedy je riešiť rôznorodé problémy, s ktorými sa stretávajú ľudia v spoločnosti.  Historicky vzniknuté spoločenskovedné disciplíny nie 
sú adekvátne životu ako takému, ani vzdelávacím štandardom v oblasti spoločenských vied. Dôsledkom neadekvátneho chápania sveta 
u žiakov a študentov sa obnovuje potenciál vzniku ďalších problémov, pohrôm a katastrof. V českom jazyku.

Rozšírená verzia skutočnosti, že Matica 
možného priebehu globálneho historického 
procesu v súčasnej civilizácii, predurčená 
Bohom, je postavená tak, že ľudstvo prežilo 
živočíšnu štruktúru psychiky.

ZÁKLADY 
SOCIOLÓGIE 1

PRACOVNÝ KOLEKTÍV VP

ZÁKLADY 
SOCIOLÓGIE 2

ZÁKLADY 
SOCIOLÓGIE 3

ZÁKLADY 
SOCIOLÓGIE 4

Kniha v českom jazyku odkrýva odkaz Forda 
a Stalina, ktorý ak pochopíme, rozvinieme 
a budeme v živote nasledovať, historická 
perspektíva všetkých národov tak získa lepšiu 
kvalitu.

PRACOVNÝ KOLEKTÍV VP

FORD A STALIN

Kniha je v českom jazyku. „Stalin neodišiel do 
minulosti, ale rozpustil sa v našej budúcnosti“,  
akokoľvek to mnohých zarmúti.

PRACOVNÝ KOLEKTÍV VP

NASTAL ČAS O STALINOVI 
POHOVORIŤ… JUDÁŠOV 
HRIECH 20. ZJAZDU

Kniha v českom jazyku o etike, profesionalite 
v riadení, plnej funkcii riadenia v Rusku a 
USA, o všeobecnej kríze kapitalizmu a 
marxizmu i o teórii a praxi historicko-politické-
ho procesu.

6,99 eur   •   K.č.: 10554

9,99 eur   •   K.č.: 10555

12,99 eur   •   K.č.: 10556

PRACOVNÝ KOLEKTÍV VP
“SAD” RASTIE SÁM?

PRACOVNÝ KOLEKTÍV VP

SMUTNÉ DEDIČSTVO 
ATLANTÍDY

Prekonanie spoločenskej krízy je možné aj 
reorganizáciou vzdelávacieho systému na 
kvalitnejšie princípy tak, aby vzdelanie ľudí 
zodpovedalo epoche života spoločnosti a jej 
rozvoja.

Kniha dopĺňa práce Vnútorného prediktora  
ZSSR,  o rasových doktrínach, od korporatív-
nosti k Božej dŕžave a nepokoje na Rusi.

PRACOVNÝ KOLEKTÍV VP
POTREBUJEME INÚ ŠKOLU

PRACOVNÝ KOLEKTÍV VP

VYRIEŠENIE PROBLÉMOV 
VZÁJOMNÝCH NÁRODNÝCH 
VZŤAHOV V DUCHU KONCEPCIE 
SPOLOČENSKEJ BEZPEČNOSTI

www.torden.sk
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STARIKOV

14,99 eur  •  K.č.: 10501

K.č.: 10559   •   II. polrok 2020

Kronika rusofóbie

Prečo Západ nemá rád Rusko? Prečo sa ho 
bojí a zároveň nenávidí? Kniha analyzuje 
otázky svetovej politiky z nového uhla 
pohľadu. Opisuje známe fakty, ktoré by 
mnohí najradšej zamlčali.

Sleduje Hitlerovu cestu od jeho príchodu na 
politickú scénu až do osudného útoku na 
Sovietsky zväz. Uvidíte neuveriteľný rad 
“náhod”, ktoré sa vždy priplietli Hitlerovi 
pod nohy.

Nikolaj STARIKOV

NENÁVISŤ

Autor skúma históriu vzniku a použitia 
„cudzích rúk “ vo svetovej politike. Vojna je 
nevyhnutná. Ona je absolútna. Vojna sa 
vedie už roky celkom inak, než sme si 
mysleli, a to - cudzími rukami.

Nikolaj STARIKOV

VOJNA CUDZÍMI RUKAMI

(1945 - 1948)
(1949 - 1953)  

Nikolaj STARIKOV

STALIN PO 
SKONČENÍ 
VOJNY 

Nikolaj STARIKOV

KTO PRINÚTIL HITLERA 
PREPADNÚŤ STALINA 

Ako sa to robí
Nikolaj STARIKOV

GEOPOLITIKA

11,99 eur  •  K.č.: 10000

14,99 eur   •   K.č.: 10560

Známy ruský publicista Vás pozýva pozrieť sa 
na geopolitiku z ruského pohľadu, uvidíte 
kľúčové momenty, ktoré podmienili 
a formovali ruskú politiku od čias Petra 
Veľkého po dnešok.

14,99 eur   •   K.č.: 10561

MOC je fenoménom, ktorý sa najviac 
prejavuje vo sfére politiky. Ako ju získať 
a ako ju možno stratiť? Z čoho sa skladá 
a ako mizne? Aj na tieto otázky nájdete 
odpovede v tejto knihe.

11,99 eur  •  K.č.: 10002

Najdôležitejšie míľniky, rekapitulácia 
udalostí Majdanu vedúce ku krymskému 
referendu a návratu Krymu do Ruska, 
o bojoch s nemeckými fašistami počas 2. 
svetovej vojny a veľa iného.

Kniha je analýzou premeny „oranžového“ 
Majdanu na Ukrajine v roku 2014, na 
majdan „krvavý“, toho čo mu predchádzalo, 
a toho čo po ňom nasledovalo, kto a ako sa 
na tom podieľal.

Kniha s ilustráciami, no bez obrázkov 
Nikolaj STARIKOV

MOC

Nikolaj STARIKOV

RUSKO-KRYM-HISTÓRIA

11,99 eur  •  K.č.: 10001

Chaos a revolúcia, zbrane dolára
Nikolaj STARIKOV

UKRAJINA 

Osobnosť Stalina  pred aj počas vojny je známa.  Ale po vojne sa STALIN 
STÁVA ZÁHADOU. Originálny pohľad N. Starikova na povojnové, 
najmenej známe roky Stalina. Kniha otvára tajomstvá najväčšieho vládcu 
ZSSR v povojnových rokoch, keď bol svet bol ohromený stalinistickým 
„hospodárskym zázrakom“ a jeho menovou reformou, ktorá  rýchlo 
pomohla superveľmoci povstať z ruín.

K.č.: 10557
K.č.: 10558  
II. polrok 2020

www.torden.sk
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STALIN

18,99 eur  •  K.č.: 10036

K.č.: 10038

24,99 eur 

Michail OŠLAKOV
GÉNIUS STALIN

Arsen MARTIROSJAN

FALOŠNÉ 
ZDROJE 
ANTISTALINIZMU 

14,99 eur  •  K.č.: 10026

Jiří ŠIFRIN
BUH SYNERGIE

14,99 eur  •  K.č.: 10006

Spomíname spoločne
Nikolaj STARIKOV

STALIN

Joseph STALIN

STALIN

Boli bojové spravodajské služby nevyhnutnosťou 
vojny alebo premysleným krokom Stalina? Autor 
vypĺňa medzery odtajnením dokumentov FSB 
Ruska, údajov z archívov a výsluchov.

Alexander ZDANOVIČ
MOR HO STALINA

Vo svojom „Tajnom príhovore“ z februára 1956  
Chruščov obvinil Stalina z obrovských zločinov. 
Chruščovova reč bola úderom, z ktorého sa 
komunistické hnutie nikdy nezotavilo.

Osobnosť Stalina je bezpochyby kontroverzná. 
Autor podrobne preštudoval dokumenty z jeho 
života v historických archívoch a zachovaných 
písomnostiach. A odkryl veľa tajomstiev. Úlohou 
tejto knihy nebolo a nie je propagovať dané 
obdobie, ale vniesť svetlo do tejto citlivej témy

Odhaľme život a vládu J. V. Stalina, človeka 
zavaleného  kopou špiny. O jeho utajených 
krokoch a dôsledkoch.

K.č.: 10562   •   II. polrok 2020

K.č.: 10563   •   II. polrok 2020

K.č.: 10564   •   II. polrok 2020

Chruščov, kto je to? Tupý hlupák, podvodník 
chamtivý po moci alebo neschopný vodca? Málo 
známe fakty o ekonomických experimentoch 
i kľukatých smeroch zahraničnej politiky.

K.č.: 10565   •   II. polrok 2020

K.č.: 10566   •   II. polrok 2020

Stalinove výroky dodnes vzbudzujú záujem a živé 
diskusie. On sám tu popisuje konkrétne kroky na 
vyriešenie najakútnejších hospodárskych, 
politických a sociálnych problémov. V knihe nájde 
iba to čo Stalin skutočne povedal, bez prikrášlenia 
do a bez očerňovania po jeho smrti

Grover FURR
CHRUŠČOV KLAMAL

Sovietska moc v rokoch 1953 - 1964

Vybrané spisy 1921 - 1953

Evgenij SPITSYN

CHRUŠČOVOVA BREČKA

Hovorí sa, že najzlovestnejšou inštitúciou je 
Gulag. Kniha dokazuje, že historická pravda je 
nažive a odkrýva sa verejnosti. Rozpráva 
o táborovom živote, vedúcich, i personálnej 
politike.

Neutíchajú spory a hodnotenia jeho činov. Ako 
sa vyznať v tejto nejednoznačnej osobnosti? 
Spoľahnime sa na dokumenty a spomienky tých, 
ktorí ho poznali.

Stanislav KUZMIN
GULAG BEZ RETUŠE

Mýty o Stalinovej ére sú obrovské. Najmä o nepreukázaných stalinistických 
represiách. Toto je všeobecne hlavná téma antistalinistických mýtov. Je to 
priam hlavný bod obvinení mnohých moderných politikov a historikov voči 
nemu.  Slávny vojenský historik A.B. Martirosjan skúma anti-stalinistické 
mýty, s ktorými sa môžete stretnúť najčastejšie a odhaľuje tak množstvo 
„dokumentárnych“ falzi�kátov.

www.torden.sk
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II. SVETOVÁ VOJNA 

11,99 eur   •   K.č.: 10505

K.č.: 10567   •   II.polrok 2020

K.č.: 10008

24,99 eur 

Armen GASPARJAN
LOŽ POSPOLITA

Mníchovská zrada 1938

Arsen MARTIROSJAN 

RUSKÁ KULTÚRA 
A ANGLOSASKÁ 
AGRESIA

O porážke poľskej armády v roku 1939 
a o následných vzťahoch medzi Poliakmi 
a Sovietskym zväzom. Autor venuje osobitnú 
pozornosť varšavskému povstaniu z roku 1944.

K.č.: 10568   •   II. polrok 2020

Pokus porozumieť jednému z najzložitejších 
príbehov minulého storočia - smrti poľských 
dôstojníkov v Katyni. Ako dôkaz nepoužívajú 
emócie ani politické intrigy, ale iba fakty.

K.č.: 10572   •   II. polrok 2020

Grover Furr identi�koval, získal a preštudoval 
všetky dôkazy a tiež študoval všetky údajne 
„autoritatívne“ vedecké výkazy o Katyne 
s objektívitou. Túto záhadu rieši raz a navždy.

V roku 2014 bolo voči Rusku negatívne 
naladených 54% obyvateľov Poľska, 
v poslednom čase ich podiel vzrástol až na 81%. 
Kde pramení táto rusofóbia?

11,99 eur   •   K.č.: 10571

Autor odhaľuje dôvod, prečo sa pakt o neútočení 
medzi Sovietskym zväzom a nacistickým 
Nemeckom stal rozbuškou zničenia Britského 
impéria a odstránil smrtiacu hrozbu nad našou 
krajinou.

O druhej svetovej vojne bolo toho povedané 
a napísané veľa, celé terabajty informácií. 
Gasparjan sa spolieha len na overené fakty 
a odhaľuje skutočný obraz udalostí z minulosti.

K.č.: 10569   •   II. polrok 2020

12,99 eur   •   K.č.: 10570

Kniha je výsledkom  sprístupnenia archívov 
v 90. rokoch“, keď po rozpade Sovietskeho 
zväzu boli k dispozícii niektoré predtým utajené 
dokumenty.

Ťažká lekcia Európe a celému svetu. Obetovanie 
Československa sa stalo kľúčovou epizódou 
v procese rozpútavania druhej svetovej vojny.

Nikolaj PLISKO

PORÁŽKA POĽSKA A MÝTUS 
ANDERSONOVEJ ARMÁDY 

Elena PRUDNIKOVA a Ivan ČIGIRIN

KATYN: LOŽ, KTORÁ SA 
STALA HISTÓRIOU

Stanislav MOROZOV

VARŠAVSKÁ MELÓDIA PRE 
MOSKVU A PRAHU 

Pád do priepasti druhej svetovej vojny
Michail MELČUCHOV, Valentina 
MARYINA, Charles ALLEN

MNÍCHOV 1938

Kto zničil Britské impérium
Igor SHISHKIN

BEZÚHONNÝ PAKT

12,99 eur   •   K.č.: 10506

Armen GASPARJAN

ZÁPADOM OČIERŇOVANÁ 
VOJNA 

Grover FURR 

TAJOMSTVO MASAKRA V 
KATYNI 

Povedať pravdu v čase všeobecnej povrchnosti a klamstiev sa považuje za 
extrémizmus. Napriek tomu Arsen Martirosjan prináša nový pohľad na 
udalosti z roku 1937 a medzivojnovú politickú situáciu v Európe. Táto 
kniha vyvracia všetky pokusy viacerých západných štátov vnútiť  nám ich 
model interpretácie histórie.  Dočítate sa o veľmocenských  globálnych 
mechanizmoch, s pomocou ktorých bol svet vtiahnutý do vojnovej tragédie 
a s ňou spojenej tragédie miliónov ľudských životov.

www.torden.sk
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 GEOPOLITIKA, RUSKO, KRYM

14,99 eur  •  K.č.: 10005

Pavel Gubarev spoluvytvára realistický obraz 
histórie ukrajinského Majdanu a udalostí po 
ňom, dotvára jeho komplexný a pravdivý obraz, 
je zdrojom poznania, pochopenia i ponaučenia. 
Podáva analýzu stavu Ukrajiny pred Majda-
nom, popisuje príčiny a udalosti, ktoré viedli 
k vzbure proti poprevratovému kyjevskému 
režimu.

Pavel GUBAREV
FAKĽA NOVORUSKA 

Viktor BARANEC

ŠPECOPERÁCIA 
KRYM 

14,99 eur  •  K.č.: 10005

K.č.: 10574   •   II. polrok 2020

Vojnový korešpondent a novinár sa rozhodol na 
vlastnej koži zažiť, vlastnými očami vidieť 
a pochopiť boje separatistov na východe 
Ukrajiny. Rozhovory so známymi veliteľmi 
separatistických bataliónov, vodcami separatis-
tických republík, osudy mužov a žien.

R. Hess je jedným z najzáhadnejších postáv 
nacistickej ríše. Jeho smrť nie je jasná. Spáchal 
samovraždu alebo to bola práca agentov. Autor 
dospel k neočakávaným záverom.

Ekonomické vzťahy LAISSES FAIRE sú falošnou 
ilúziou v záujme mocných. Zykin upozorňuje na 
protirečivosť ekonomických vzťahov „o�ciálnej“ 
a „zakázanej“ ekonomiky. 

Zachar PRILEPIN
LISTY Z DONBASU 

Dozorný denník 
Andrei PLOTNIKOV

TAJOMSTVO SMRTI RUDOLFA 
HESSA

7,99 eur  •  K.č.: 10004

Čo urobilo Západ bohatým a Rusko 
chudobným 
Dmitrij ZYKIN

ZAKÁZANÁ EKONOMIKA

K.č.: 10573

O "KRYMSKEJ JARI" 2014 sa veľa napísalo. No nie všetko bolo 
povedané. Autor odtajnil dôverné dokumenty o dianí v Najvyššej rade 
a Bezpečnostnej službe Ukrajiny. Kniha obsahuje veľa fotogra�í 
a dokumentov, prepisy odposluchov rozhovorov západných diplomatov 
a spravodajských dôstojníkov, ako aj tajných stretnutí Ukrajinskej národnej 
rady obrany v najbolestnejšom okamihu. Odpovedá tiež na otázku: Ako sa 
stalo, že milióny občanov kedysi bratskej Ukrajiny sa stali nepriateľmi 
Ruska?

Kupujúci sa zaväzuje svojím podpisom prevziať tovar uvedený 
v objednávke a zaplatiť zaň stanovenú cenu.

Pokračujte na ďalšej strane

Objednávkový formulár zašlite poštou na našu adresu: TORDEN s.r.o. Pradiareň 40, 06001 
Kežmarok, alebo e-mailom na: obchod@torden.sk , alebo cez MMS, či WhatsApp na telefónnom 
čísle: 0948 959 919.  Pre rýchlejšie vybavenie vašej objednávky nám môžete formulár taktiež 
odfotiť a poslať na adresu: obchod@torden.sk

podpis

39,99 eur 

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR:

Meno a priezvisko:
Ulica a číslo domu:

ADRESA DORUČENIA
Mesto:

PSČ:
E-mail:
Tel. číslo:

Spôsob úhrady - len na dobierku. 
Telefonické objednávky na čísle: 0948 959 919

Názov: K.č.: Počet ks:

Názov: K.č.: Počet ks:
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GEOPOLITIKA, RUSKO, KRYM

14,99 eur   •   K.č.: 10575

K.č.: 10576   •   II. polrok 2020

V. Putin sa javí ako nejednoznačná postava na 
svetovej politickej scéne. Obviňujú ho z toho, že 
nemá žiadnu stratégiu a už vôbec nie ideológiu. 
Je to naozaj tak? Putinov plán pre Rusko a svet 
sa vďaka tejto knihe stáva jasnejším.

Pre väčšinu Američanov je Trump symbolom 
zmeny k lepšiemu. Putin sa spája s nádejou, 
stabilitou a mierom. O tom, ako sa vzťahy 
medzi Moskvou a Washingtonom zmenili 
v posledných rokoch. Sú to nepriatelia, súperi 
alebo konkurenti?

Získajte ne�ltrovaný obraz toho, čo znamená 
prezident Vladimir Putin! Putin tu nemilosrdne 
kritizuje západnú politiku, jasne pomenúva veci 
s humorom, ale aj trpkou vážnosťou. Hovorí 
o medzinárodných problémoch, či už ide o Sýriu, 
Ukrajinu, utečeneckú krízu, či vzťahy s Európou 
a Nemeckom.

K.č.: 10577   •   II. polrok 2020

Jedna z najväčších tragédií v histórii ľudstva. 
Vyznačuje sa hrdinstvom, zbabelosťou 
i chybami. Popisuje prax budovania socializmu 
v krajinách východnej Európy a Ázie 
a alternatívne modely Číny, Juhoslávie, Poľska, 
Rumunska.

K.č.: 10578   •   II. polrok 2020

„Proces myslenia nemožno zastaviť.“ Charakte-
ristika vytvorenia atómovej zbrane v 20. st. 
Tvorca smrtiacich jadrových zbraní hovorí 
o etapách tvorby bomby a skúša sprostredkovať 
tragédiu dynamiky dôsledkov šírenia jadrových 
zbraní.

Skvelá stratégia Vladimíra Putina
Alexander KAZAKOV

LÍŠKA SEVERU

Leonid MLEČIN

PUTIN A TRUMP: nepriatelia, 
súperi, konkurenti?

Alexander ELISEJEV
ZRADENÝ SOCIALIZMUS

Jurij SOLOMONOV
JADROVÝ SVET 

K.č.: 10589   •   II. polrok 2020

Uvedomujete si vôbec čo ste porobili?
Thomas RÖPER

VLADIMIR PUTIN

K.č.: 10540   •   II. polrok 2020

Alexander RAHR

2054 - KÓD PUTINA

Alexander Rahr je najznámejším nemeckým 
expertom na Rusko, teraz svoje vedomosti 
pretavil do vzrušujúceho politického thrilleru, 
kde hlavnou postavou je V. Putin.

"Politický triler"

www.torden.sk

Názov: K.č.: Počet ks:

Názov: K.č.: Počet ks:

Názov: K.č.: Počet ks:
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Názov: K.č.: Počet ks:
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Najrýchlejšie objednáte cez e-shop:
www.torden.sk
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GEOPOLITIKA

16,99 eur   •   K.č.: 10579

„Bankové lúpeže sú pre diletantov. Skutoční 
profíci založia banku.“ Bertolt Brecht. Prečítajte 
si kroniky profesora Katasonova a nehovorte, že 
sme vás nevarovali!

Valentin KATASONOV

ALCHÝMIA PEŇAZÍ 

K.č.: 10580   •   II. polrok 2020

Valentin KATASONOV

GLOBÁLNA FINANČNÁ KRÍZA 

13,99 eur   •   K.č.: 10581

Ako sa Británii podarilo vybudovať najväčšiu 
ríšu sveta a udržať si politický, ekonomický 
a kultúrny vplyv na planétu dodnes? Prečo 
potrebovala Brexit? Aké sú jej plány do 
budúcnosti?

Michail DELJAGIN 

BRITSKÉ ELITY 

15,99 eur   •   K.č.: 10582

Čína, Rusko, Spojené štáty – najsilnejšie svetové 
mocnosti. Aké sú vzájomné vzťahy, ich vývoj 
a akým smerom sa bude uberať geopolitická 
situácia? Vyhneme sa novej svetovej vojne?

Sergej GLAZJEV

ZÁPAS O LÍDERSTVO V 21. 
STOROČÍ 

K.č.: 10583   •   II. polrok 2020

Vzhľadom na nebezpečenstvá ohrozujúce 
moderné ľudstvo, autor ponúka recept, ktorý 
obmedzí ničivé sily a povie o prechode na nové 
paradigma zachraňovania, ktoré vznikne 
v priestore novej Eurázie.

Sergej GLAZJEV

ÚNIK DO BUDÚCNOSTI 

K.č.: 10584   •   II. polrok 2020

Analýza ruských dejín od chvíle, keď zmizla 
moc Golden Horde až do momentu ukrajinskej 
krízy a sýrskej vojny, s možnými vyhliadkami 
a možnosťami rozvoja. 

Andrej FURSOV

VPRED K VÍŤAZSTVU 

15,99 eur   •   K.č.: 10585

Budúcnosť, ktorá už začala

Pokúsite sa predstaviť si vývoj sveta: jeho hlavné 
makroregióny a najväčšie krajiny v období 
globálnej krízy kapitalizmu a prechod ľudstva 
na novú sociálno-ekonomickú štruktúru.

Ako sa zorientovať v labyrinte zložitých vzorcov, 
ktoré sa zaoberajú vodcami sveta a ich snahou 
nás ovládať? Faktom je, že svet prechádza do 
novej kvality, neznámej historickej éry.

Andrej FURSOV

ROZVODIE.

16,99 eur   •   K.č.: 10586

Úvod do chronopolitiky

Zabudnite na svet, v ktorom ste sa narodili, 
v ktorom žili vaši rodičia a predkovia. Bude 
fungovať inak. Ale môžete sa na to pripraviť aj 
pomocou  chronopolitiky a psychohistórie.

Jelena LARINOVÁ a Vladimir OVČINSKIJ

ČAS VLKA

K.č.: 10587   •   II. polrok 2020

Kľúčové fakty a zločinnosť

Umelá inteligencia, strojové učenie, rozpoznáva-
nie osobnosti a analýza big data vyvíjajú 
zrýchleným tempom. S naším svetom sa zmení 
jeho neoddeliteľná súčasť - organizovaný zločin.

Jelena LARINOVÁ a Vladimir OVČINSKIJ

UMELÁ INTELIGENCIA

14,99 eur   •   K.č.: 10588

Prečo učenie pomocou tabletu vedie dieťa 
k mentálnej degradácii? Kto ťaží z debilizácie 
školákov? O školskej reforme, digitalizácii nášho 
života... Nehovorte, že sme vás neinformovali.

Oľga ČETVERIKOVA

DIGITÁLNA TOTALITA 

www.torden.sk



P R AC O V N Ý  K O L E K T Í V  V P

MŔTVA VODA 
Ak sa Vám nechce čítať predchádzajúce knihy,
Stačí si prečítať  túto jednu – je to kniha Kníh!

„Mierou svojho chápania pracujete na seba, mierou svojho NEchápania, 
pracujte na toho, kto chápe viac.“

„Väčšina našich kníh je ako MŔTVA VODA – snímu Vám ružové 
okuliare ilúzií, odhalia mýty a klamstvá, ukážu skutočnú pravdu 

a tým Vám pomôžu precitnúť !“

Mŕtva voda bola vytvorená v roku 1991 ako krátka verzia 
predchádzajúcich pracovných materiálov s názvom 
„dehermetizácia“. Pri jej písaní bolo cieľom zabrániť 
zničeniu ZSSR a sprievodným katastrofám. Autori knihy 
predpokladali a dúfali, že vládnuca strana a vedecká 
„elita“ zmení názor a nájdu v sebe silu a odvahu zmeniť 
smer a koncepciu reforiem v našej krajine. Tento cieľ 
dosiahnutý nebol.
A až po štátnom kolapse ZSSR, v roku 1992, bola vydaná 
„Mŕtva voda“ v náklade 10 000 výtlačkov. Pôvodne táto 
práca nebola adresovaná širokej verejnosti, ale vedeniu 
sovietskeho Inštitútu USA a Kanady a akadémie vied 
ZSSR, ktorých „inteligentným“ vodcom sa darilo 
formovať názory najvyšších predstaviteľov ZSSR na ďalšie 
smerovanie domácej a zahraničnej politiky strany a štátu 
vo všetkých odboroch činnosti. Oni sú priamo vinní 
a zodpovední za kolaps ZSSR a následné sociálne 
katastrofy. V ruských rozprávkach sa hovorí o živej 
a mŕtvej vode. Mŕtva voda sa používala na dva účely:

 • túto vodu dávali piť rôznym nečistým silám (drakovi Gorynyčovi) pred    
 bitkou a počas oddychu medzi bitkami – to ich oslabovalo;
 • pred použitím živej vody, ktorá vracala k životu, sa rany kropili mŕtvou 
 vodou a obnovovala sa CELISTVOSŤ zraneného či dokonca mŕtveho tela.

www.torden.sk


