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Kráter tichej smrti



Skamenená myšlienka



Ako stredoškolský učiteľ objavil pravek



Charles Darwin

Predstava
o vzhľade neandertálca z konca 19. storočia



Hotel Bludný balvan



Smrť Venuše
s krivou tvárou



Kamenný hrot z Banky pri Piešťanoch



Rozprávkoví mládenci v Domici



Pôsobivá atmosféra vábila do Baradly ľudí od najdávnejších čias.

Návštevníci kvapľovej jaskyne v 19. storočí



Malá galéria jaskynného umenia a jeho tvorcov



Portrét bruneta zo Šarišských Michalian



Dedinka pod lesom



Nad ohňom opekaj Fáfniho srdce



Pokus o pohľad na Stonehenge
v čase jeho vzniku

Páni v cylindroch sa dali vymaľovať pod „kamenným stolom“ v 
južnom Walese.



Ako sa Christian Thomsen vynašiel



 Čo znamená toto gesto? Ruka vyrastá z veľ kej keramickej amfory.



Džbán v podobe ženy zo Svodína



Rozprávka
na jantárovej niti



Cedidlo z Myšej hôrky



Kultový vozík
z opevneného mesta v Nižnej Myšli pri Košiciach



Koniec posledného skrčka



Ľudská lebka,
na ktorej ktosi zväčšil očné jamky, aby cez ne bolo vidieť. Dá sa nasa-

diť na tvár ako strašidelná maska.



Žiarový pohreb
v romantickej predstave staršieho umelca



Výkrik hlinených mohýl



Vojna o lužickú kultúru



Rýchlosť ubiehajúceho času v staršej dobe železnej symbolizuje aj 
magické koleso z Chorvátskeho Grobu.



Amfora s býčími rohami z Nových Košarísk



Molpírsky démon. Záhadná ženská figúrka objavená
na zničenom hradisku.



Čudesné zvieratko
z Chorvátskeho Grobu



Ako husi objavili našu históriu



Keltskí bojovníci. Neznámy umelec
z 19. storočia uveril tvrdeniu antických historikov o ich neporaziteľnosti.



Keltský lampáš
z Palárikova v tvare detskej topánočky.



Zlatá lučíkovitá spona zo Stráží

Keltská hrôza kráča po Európe



Farebné sklené korále z pohrebiska v Palárikove



Stradonickí zlatokopi



Nádherný, vyše metrový bronzový opasok z bohatého hrobu v Palárikove



Ľudská tvár na spone zo Stupavy, najstarší portrét Kelta zo Slovenska



Poklad keltského kráľa



Typický keltský
šperk. Spínali sa ním nohavice pri členkoch.



Keltské mince sú dodnes krásne.
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