PS 1403 B
RIVERSOVÁ, Francine
Dieťa zmierenia : príbeh o odvážnej láske k životu /c\ia Beáta Drotárová/ 865 min.
americké romány
Keď sa mladá študentka Dynah vracia večer do internátu, v parku univerzitného areálu
prežije otrasnú udalosť. Jej doterajší život, naplnený rodičovskou láskou a oddanosťou Bohu
sa za niekoľko minút mení na hrôzu. Ako sa zachová mladá dievčina v ťažkej situácii,
zmietaná medzi nátlakom okolia a rodiny na jednej strane a kresťanským presvedčením a
jemným Božím hlasom na strane druhej, keď zistí, že čaká nechcené dieťa?
KOSINSKI, Jerzy
Pomaľované vtáča /číta Zbynek Džadoň/ 569 min.
americké romány
V jeseni roku 1939 rodičia v stredovýchodnej Európe pošlú svojho šesťročného syna na
vidiek, aby ho uchránili pred hrôzami vojny. Ďaleko od civilizácie sa nevinné chlapča
postupne stretáva s nepochopiteľnou zaostalosťou, poverčivosťou, zlobou, najobludnejšími
formami násilia a prejavmi sexuálnych úchyliek. Naivný chlapec uvažuje, kde sa berie
násilie, načo je dobré a ako sa mu vyhnúť.
MARTIN, Charles
Keď svrčky plačú /číta Peter Pilz/ 900 min.
americké romány
Bývalý špičkový kardiochirurg Jonathaň Reése Mitchell pár rokov po smrti milovanej ženy
stretne na ulici sedemročnú Annie, ktorá predáva citrónovú limonádu a doma chová svrčky,
aby si zarobila na operáciu srdca. Dievčatko trpí rovnakou diagnózou ako jeho žena a
zachrániť by ho mohli len ruky mimoriadne nadaného lekára. Annin stav sa rapídne zhoršuje
a Reese vie, že ak jej chce pomôcť, musí opustiť bezpečnú ulitu a čeliť bolestnej minulosti.
YANAGIHARA, Hanya
Malý život /číta Lukáš Šepták/ 2010 min.
americké romány
Príbeh štyroch kamarátov z vysokej školy, ktorých priateľstvo pokračuje, keď sa ich cesty
stretnú v New Yorku, nasledujú roky hľadania samých seba, svojej orientácie, roky neistoty,
roky ctižiadostivosti, roky úspechu, slávy aj klamstiev. Malý život je príbeh o láske aj
obetavosti, krutosti a neschopnosti bojovať s osudom. V tomto pozoruhodnom románe sú
majstrovsky vykreslené podoby priateľstva a lásky.
KING, Stephen
Temná veža V I ; Susannina pieseň /číta Michal Novák/ 1065 min.
americké romány
Hrdinovia nášho ka-tet síce, dokázali poraziť vlky z Cally, ale vzápätí ich postihne nová
katastrofa. Telo Susannah ovládla démonka Mia a jej smrteľnú podobu chce zneužiť na
vynosenie démonického dieťaťa. Roland a Eddie sa rozhodnú využiť pomoc manniov,
cestovateľov v čase, a vybrať sa za Susannah. No skončia v East Stonehame, kde ich privíta
Eddieho starý nepriateľ gangster Balazar. Pištoľník s mladým spoločníkom však nečelí len
guľkám, ale čaká ich stretnutie s ich stvoriteľom.

MCDONALD, Christina
Noc, keď som spadla /číta Lucia Hrašková/ 591 min.
americké romány
Abi nadránom vytrhne zo spánku telefonát, akého sa desí každý rodič: oznámia jej, že jej
sedemnásťročná dcéra spadla z mosta. V nemocnici sa Abi dozvie, že Olivia pri páde utrpela
nezvratné poškodenie mozgu a z kómy sa už nepreberie. Lekári zistili, že je tehotná, a preto
ju nemôžu odpojiť od prístrojov. Abi si všimne hrozivé podliatiny na dcériných zápästiach,
preto si zaumieni, že zistí čo sa v túto noc skutočne stalo.
CAMBRONOVÁ, Kristy
Vrabce z Terezina /číta Beáta Drotárová/ 705 min.
americké romány
Nádherný dojímavý príbeh z druhej svetovej vojny plný romantickej lásky, odvahy a
obetavosti, ktorý je poprepletaný niťou súčasnosti. Dej sa odvíja v dvoch časových líniách.
Prvá hovorí o rozvíjajúcom sa vzťahu Sery a Willa, ktorí prechádzajú rôznymi prekážkami v
ich vzťahu. Druhá hovorí o Káji- židovskom dievčati, ktorá zažije bombardovanie na vlastnej
koži a pobyt v koncentračnom tábore.

CONNELLY, Michael
Temný plameň /číta Lukáš Šepták/ 685min.
americké romány
Harry Bosch a detektívka LAPD Renée Ballardová opäť spoločne vyšetrujú jeden prípad,
srdcovú záležitosť Boschovho policajného mentora. Po jeho pohrebe sa Harry dostane
k vyšetrovaciemu spisu, ktorý si jeho mentor zobral z LAPD, keď pred dvadsiatimi rokmi
odchádzal od polície. Je to nevyriešená vražda problematického mladíka. Odniesol si jeho
učiteľ ten spis, aby aj na dôchodku pokračoval vo vyšetrovaní, alebo chcel skôr zabezpečiť,
aby ho nikto nikdy nevyšetril?
HJORTH, Michael & ROSENFELDT, Hans
Vyššia spravodlivosť/číta Dušan K u b a ň /1040 min.
švédske romány
Spolupráca policajného psychológa Sebastiana Bergmana s oddelením vrážd sa končí. Nie
však nadlho. Bergmanova dcéra Vanja sa zamestná ako kriminalistka a pustí sa do
vyšetrovania série znásilnení. Keď jednu z obetí nájdu mŕtvu, ukáže sa, že polícia nemá len
do činenia so sériovým násilníkom, ale aj s vrahom. K prípadu povolajú Sebastiana. Indície
naznačujú, že páchateľ si obete nevyberá náhodne. Čo ich však spája?

KLASSENOVÁ, Júlie
Nevesta z Ivy Greenu : Kniha tretia /číta Beáta Drotárová/ 930 min.
americké romány
Mercy Groveová sa musela vzdať svojej dievčenskej školy. Premýšľa o tom, že sa stane
guvernantkou. Jej priateľka Jane Bellová zatiaľ čelí inému rozhodnutiu. Má sa vydať za
Gabriela Lockea a vzdať sa hostinca? Má ďalšieho muža odsúdiť na bezdetné
manželstvo? Ženy z Ivy Hillu sa tešia na jednu svadbu, ale čakajú ich mnohé prekvapenia a
niektoré sny sa ešte môžu stať skutočnosťou.

PS 1503 A
SEGOVIA, Sofia
B zukot včiel /číta Beáta D ro tárová/ 1070 min.
m exické rom á ny
P e stún ka N ana Reja našla pod m ostom opu ste n é dieťa obklo p e n é včelam i.
C hlapčeka, ktoré ho pre je h o zn e tvorenú tvá r volali „dieťa p o b ozkané d ia b lo m “ ,
v ych o vá va la rodina plantážnikov. No odm alička ho o b klopo val roj včiel. A ako rástol,
prinášal do života svojich ado ptívnych rodičov čoraz via c zázrakov. M al to tiž
výn im o čn ú schop nosť... K eď zavrel oči, videl to, čo nikto iný - prichá dzali k nem u
vízie toho, čo ešte len príde...

FITZEK, Sebastián
D arček /číta M ichal N o v á k /675 min.
nem ecké rom ány
V e d ľa M ilana Berga za stane pred sem aforo m auto. Na zadnom se da dle sedí
vystra še n é dievča. Na okno pritláča papier, no M ilan ho nevie pre číta ť - lebo je
a na lfabet! N a priek svojej n evzd ela nosti si za pa m ä tal tva r písm en a nakreslí ich
svojej priateľke. Tá mu potvrdí - dieťa bolo unesené. P átranie M ilana za ve d ie na
ostro v R ujana a do detských spom ie nok, ku ktorým sa nikdy nechcel vrátiť...

ATWOOD, Margarét
S ve dectvá /číta Dora K u lová / 695 min.
kana dské rom ány
R o zprá vačkam i príbehu sú p rom ine ntn á p re dstaviteľka g ile á d ske h o režim u a dve
d o sp ie va jú ce dievčatá, žijúce v odlišných svetoch - A g n e s z G ileádu a D aisy z
K anady. P ro stre dníctvom ich sve d e ctie v sa pred čitateľom odvíja sve t te o kra ticke j
diktatúry, v ktorej že n y a ľudské práva n ezn am enajú vô b e c nič. K niha je voľným
p o kračo vaním diela Príbeh služobníčky.

PUCHALA, Rastislav
V eža zo slo novej kosti /číta P eter Lejko/ 1050 min.
slo venské rom á ny
A u to r sa v rom áne v osudoch hlavného hrdinu Jána Belana sú stre ď u je na
posledných päť desa ťro čí života v norm a lizo va n o m Č eskoslo vensku, resp. na
p o stn o ve m b ro vo m S lovensku. P onúka čitateľo vi svede ctvo doby, a b su rd ity násilnej
to ta lity i úskalia je j radikálneho odm ietania.

HINGSON, Michael, FLORYOVÁ, Susy
R oselle : pes, ktorý ma zachrán il /číta M ichal N o v á k /455 min.
a m e rické rom á ny
Príbeh M ichae la H ingsona a je h o odvá žnej sprie vo d kyn e R oselle roky d ojím a ľudí po
celom svete. Pri čítaní tejto knihy aj vy budete ž a sn ú ť nad putom , ktoré spája človeka
a psa. P redstavte si, že sa 11. septem bra 2001 nach ádzate na 78. p o sch odí v N ew
Yorku, do ktorého narazí unesené lietadlo. Pri sebe m áte len svojho vo d ia ce h o psa a
ste úplne od ká za n í na je h o pom oc.

VELLA, Ellas
A hoj, Ježiš, m ôžem e sa p o rozp ráva ť? /číta M ichal N ovák/ 440 min.
n á b oženské názo ry a postoje
A u to r v tejto knihe svoju pozo rn osť sú stre ď u je na aktuálne pro b lé m y m ládeže.
V nenúte nom rozhovo re piatich štu d e n to v s Ježišom sa rozoberajú pálčivé
o so b n o stn é i sp o ločen ské otázky, rôzne tráp enia typické pre d n e šn ý svet. Nech táto
kniha je nielen žriedlom inform ácií, ale aj oporou a útechou vo vedom í, že
s p roblém am i nie sm e sam i a o d p o ve ď nám dáva či už priam o alebo
sp ro stre d ko va n e sám Ježiš Kristus.

FOLLETT, Ken
Pád tita n o v /číta Lukáš Š e p tá k/ 2280 min.
ang lické rom á ny
Píše sa rok 1911 a dra m a tické udalosti Prvej svetovej vojny, R uskej revolú cie a boja
žien za vo le b n é právo, ktoré otriasli celým svetom , spoja osud y piatich rodín z
rozličných krajín a spoločen ských vrstiev. Pád tita n o v o dh aľuje čitateľo vi d rá m y a
intrigy, plynulo prech á d za jú ce z W a sh in g to n u do St. P eterburgu, z prachu a
n e b e zp e če n stva uhoľných baní do palácov, z chod ieb m oci do spální m ocných...

KARIKA, Jozef
Sm äd /číta M ichal N o v á k /450 min.
slo ve n ské rom ány
N e prirodzene vyso ký m už s kufrom , v ktorom sa ukrývajú tie najhoršie nočné m ory,
brutáln y vrah v žltej vetrovke, stra šid e ln á m aska zo starej vrecovin y... M razivé
rozprávanie za ch ytáva storo čie prízračnej histórie vrchu Č e bra ť a blízkeh o
R užom b erka. A u to r ho podáva cez m a jstro vsky vyskla danú m ozaiku príbehov, ktoré
sa preplietajú v priestore aj v čase.

KARIKA, Jozef
Hlad /číta M ichal N ovák/ 480 min.
slo venské rom ány
Dvojitá porcia tem n ej im aginácie Jozefa Kariku vychádza ako d vo jkniha H lad/S m äd.
Každá z kníh ponúka sa m ostatn ý zážitok, no pri čítaní oboch n ad obúd a príbeh nové
význ a m o vé vrstvy. N eprirodzene vyso ký m už s kufrom , v ktorom sa ukrývajú tie
najhoršie nočné m ory, brutáln y vrah, stra šidelná m aska zo starej vrecovin y...

PUCHALA, Rastislav
A rch a zm lu vy /číta Igor Š a b e k/ 630 min.
slo venské rom ány
Z áklado m tejto prózy je silný príbeh je d n é h o vých o d o slo ve n ské h o g a zd o vské h o rodu
a pro stre d n íctvo m neho pohľad na históriu a osu d y roľníctva v za b u d n u to m kúte
našej dom oviny. Č ita te ľ v nej na pozadí historických a d uch ovných prem ien spišskej
d e d in y nach ádza té m y plynutia času, vzťah k viere, Biblii, k pôde a k trad íciám .

PS 1511 C
NAVRÁTIL, Martin
Okolo sveta 3 časť 1 /číta Gabriel Lukáč/ 398 min.
populárno-náučné publikácie
Afrika. Kontinent, o ktorom každý z nás trochu sníva, ale zároveň sa ho aj dosť bojí. Po troch
úspešných cestopisoch nás Martin prevedie kontinentom, ktorý zatiaľ nemá najlepšiu
cestovateľskú reputáciu, ale ktorý rozhodne treba vidieť a zažiť. Presvedčí nás o tom, že
toľko prírodnej pestrosti, rozmanitosti kultúr a zvykov, či historických prekvapení len tak
ľahko inde neuvidíte.
GILLEROVÁ, Katarína
Priveľa spomienok /číta Ivana Šeptáková/ 720 min.
slovenské romány
Do života Romany vstúpila láska. Kamil, muž jej života, si s ňou túži založiť rodinu a požiada
ju o ruku. Rozbehnú sa prípravy na svadbu, no na ich vzťahu leží tieň v podobe Kamilovej
bývalej priateľky. Romana bojuje so svojou žiarlivosťou, ktorá sa vystupňuje vďaka
podozreniu, že Kamil si do ich bytu niekoho vodí. Podarí sa Romane zachrániť ohrozený
vzťah s Kamilom?
GUARESCHl, Giovannino
Súdruh Don Camillo /číta Dora Kulová/ 326 min.
talianske príbehy
Don Camillo sa vydáva na cestu, ktorú si pred niekoľkými rokmi nevedel ani len predstaviť. V
prezlečení a pod novou identitou sa z dona Camilla stáva súdruh Tarocci /Taročči/. Spolu s
ďalšími vyvolenými sa vydáva na dobrodružnú a zároveň nebezpečnú cestu za železnú
oponu. Cieľom ich cesty je ZSSR.
GRISHAM, John
Čas na milosť/ číta Igor Šabek/ 1203 min.
americké romány
Strážca zákona Stuart sa v opileckom besnení vyzúri na priateľke Josie. Tá padne v
bezvedomí na zem. Jej syn Drew zoberie zbraň a policajta zastrelí. Súd pridelí Drewovi ako
obhajcu Jaka Brigancea. Obyvatelia mesta si želajú rýchly proces a najvyšší trest. Brigance
však zisťuje, že nič nie je také jednoduché, ako sa zdá. Snaha zachrániť Drewa ohrozí jeho
kariéru, finančnú situáciu aj bezpečnosť rodiny.
LIPIŇSKA, Blanka
365 dní /číta Kristína Medvecká-Heretiková/ 753 min.
poľské romány
Lauru unesú na dovolenke. Zločin má na svedomí hlava sicílskej mafiánskej rodiny, príťažlivý
Massimo. Pred niekoľkými rokmi takmer prišiel o život pri prestrelke. V stave klinickej smrti
uvidel záhadné dievča, z ktorého sa vykľula Laura. Massimo si prisahal, že ju nájde a získa
si jej srdce. Laura nemá na výber. Môže si užívať luxus, no nesmie utiecť. Inak jej najbližším
hrozí smrf. Má 365 dní, aby sa do Massima zaľúbila a rozhodla sa s ním ostať.

SLOBODA, Rudolf
Narcis /číta Igor Šabek/ 620 min.
slovenské romány
Hlavný hrdina Urban Chromý prichádza do Ostravy. Dobrovoľne ukončil štúdium na
Filozofickej fakulte a odišiel pracovať do železiarní. To, čo prežíva, sa nedá nazvať nijako
inak, iba ako hľadanie samého seba. Realita života sa v príbehu strieda s úvahami a snami
Urbana. Prostredie, v ktorom sa ocitol, ho deprimuje až natoľko, že rozmýšľa o samovražde.
Napokon sa však rozhodne inak: zmení svoj život.
ŠLOSER, Peter
Policajná chobotnica /číta Dušan Kubaň/ 917 min.
slovenské romány
Kniha nás zavedie do roku 2017, keď sa odohrá vražda bosa jednej z najsilnejších
zločineckých skupín. Čestní policajti pod vedením Jula Tvrdého budú postavení pred
náročnú úlohu. Nie je ňou iba dokázanie viny kriminálnikom, ale najmä neúprosný boj s
policajnou chobotnicou. Jej úlohou je kryť politikov aj zločincov. Dokáže pokrivený štátny
aparát zničiť život poctivého človeka a vhrnúť ho do väzenia?
BANÁŠ, Jozef
Som Baťa, dokážem t o ! : inšpiratívny román o geniálnom podnikateľovi /číta Jozef
Lapšanský/ 1390 min.
slovenské romány
Jozef Banáš prináša príbeh najúspešnejšieho česko-slovenského a jedného z
najúspešnejších svetových podnikateľov - Tomáša Baťu. Ako to dokázal? Ako začal, vytrval
a zvíťazil? Hlbokou vierou vo svoj cieľ, v seba samého, vo svoju vôľu a odvahu. Slovo bolo
preňho predohrou činu, nekupoval mozgy a ruky ľudí, ale získaval si ich srdcia, namiesto rečí
šiel osobným príkladom...
SOLTÉSZ, Arpád
Zlodej /číta Jozef Kramár/ 779 min.
slovenské romány
Libor je slušný chlapec z dobrej rodiny. Dospelým sa stáva v 90. rokoch, keď je peňazí dosť.
Mafiánom, tunelárom a gaunerom sa váľajú len tak pohodené po zásuvkách. A okradnúť
zlodeja môže byť zločin, ale určite to nie je hriech. Turbulentný proces transformácie z totality
na vyspelú kleptokraciu je ako vlak. Libor sa ním vezie do vysnívaného cieľa prvou triedou.
Vyjsť nie je vždy jednoduché a stanica, v ktorej napokon Libor vystúpi, nemusí byť miestom,
ktoré si predstavoval.
PÚCHOVSKÝ, Dávid
Katastrofa letu 001 na Zlatých pieskoch : skutočný príbeh lietadla IL-18 OK-NAB na linke z
Prahy do Bratislavy /číta Jozef Lapšanský/ 895 min.
monografie
Nikto z dovolenkárov na jazere Zlaté piesky 28.júla 1976 netušil, že sa v priebehu pár
sekúnd stanú svedkami nečakaného pádu lietadla. Komunistický režim nikdy verejne
nepublikoval závery vyšetrovacej správy. Pozostalí dodnes netušia, čo sa odohrávalo v
kokpite počas posledných sekúnd letu. Autor strávil rok skúmaním dokumentov v archívoch,
aby na konci pátrania dokázal uzavrieť prípad letu číslo 001 a odpovedať na otázku: Prečo
lietadlo lijušin IL-18 OK-NAB havarovalo?

PS 1271 A
KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa
Dva životy /číta Jana Dolanská/ 710 min.
slovenské romány
Helga všetko robí s plným nasadením. Kolotoč jej života bol naplnený túžbou byť
dobrou manželkou, mamou aj starou mamou. Podarilo sa jej to. Rodine vytvorila
bezpečný prístav, naplnený láskou a pochopením...

HORST, 30rn Lier
Kľúčový svedok /číta Igor Šabek/ 530 min.
nórske detektívne romány
Preben Pramm ležal týždeň zviazaný a mŕtvy vo svojej obývačke, kým ho našli.
Všetko naznačuje tomu, že ho vrah pred smrt'ou brutálne mučil. Dom je prevrátený
hore nohami, vrahovia však zrejme nenašli, čo hľadali. Aké tajomstvo strážil
nenápadný starec, ktorý nemal rodinu ani priateľov?

SPARKS, Nicholas
Vo dvojici /číta Pavol Pivko/ 1177 min.
americké ľúbostné romány
Russell Green má všetko: nádhernú manželku, rozkošnú^šesťročnú dcérku, úspešnú
kariéru v reklamnej agentúre aj veľký dom v Charlotte. Žije svoj sen a manželstvo s
očarujúcou Vivian pokladá priam za dokonalé. Ale pod slnečným povrchom sa
začínajú objavovať trhliny a zdesený Russ zistí, že sa mu všetky oblasti života, ktoré
považoval za samozrejmé, rozpadajú na kúsky.

PERLBERGEROVÁ, Anna Nessy
Dom v Prahe /číta Silvia Donová/ 310 min.
americké skutočné príbehy
V tomto skutočnom príbehu Anna spomína na svoju matku, opernú speváčku, ale aj
otca, prominentného právnika vtedajšieho českého prezidenta Tomáša G. Masaryka.
Opisuje krásne letné dni strávené na dedine, priateľov, spoločenský život, ale aj
desivú cestu vlakom za slobodou a ťažké začiatky v cudzej krajine.

KOZMON, František
Rosnička /číta Dušan Kubaň/ 908 min.
slovenské detektívne romány
V Chorvátsku objavili telo zavraždenej turistky zo Slovenska. Ide o mladú a krásnu
moderátorku počasia z televízie. Podozrenie padne na jej priateľa. Nikto však nevie,
že nevinne pôsobiaca blondínka sa za hranicami dostala do iných problémov.

DEDINSKÁ, Eva
Dievčatko s modrými očami /číta i^lihama Fedorková/ 572 min.
slovenské romány
Agáta nie je obyčajná mladá žena. Je výnimočná. Vidí a počuje veci, ktoré ľudia
okolo nej nevnímajú. Cíti ľudský strach a bolesť, aj radosť a šťastie. Dar alebo
prekliatie?...

YOUNG, William P.
Eva /číta Pavol Pivko/ 636 min.
kanadské romány
V románe Eva, autor nevšedným spôsobom spracúva biblický príbeh stvorenia.
Hlavná hrdinka Ľalia sa ocitne na ostrove kdesi na pomedzí svetov - nášho a toho
druhého. Ľalia, ktorej detstvo bolo neuveriteľne kruté a plné násilia, je statočná, no
ako mnohí z nás priveľmi zlomená.

VANDENBERG, Philípp
Žena povrazolezca /číta Igor Šabek/ 962 min.
nemecké historické romány
Rok 1525. Pár dní pred zložením sľubu utečie z kláštora novicka Magdaléna. V núdzi
sa pripojí k bande kaukliarov, ktorú vedie Veľký Rudolfo, najslávnejší povrazolezec na
svete. Tento sukničkár ju očarí. Po čase sa novicka doňho zaľúbi.

CANTOROVÁ, Julian
Stratený list /číta Miriama Fedorková/ 556min.
americké ľúbostné romány
Kristoff je mladý učeň u židovského rytca predlôh známok Fredericka. Keď jeho
majster počas Krištáľovej noci zmizne, Kristoff musí vyrábať známky pre
nenávidených Nemcov a zároveň spolupracovať s Elenou, temperamentnou
Frederickovou dcérou. Keď sa uprostred surového zmätku vojny do Eleny zamiluje,
musí nájsť spôsob, ako ich oboch zachráni.

HYDEOVA, Catherine Ryn
Zober ma so sebou. Jedno leto a jedna cesta, ktorá zmení životy /číta Michal Novák/
825 min.
americké romány
Seth a jeho braček Henry nemajú najstabilnejšie rodinné zázemie. Otca majú chvíľu
vo väzení, chvíľu na slobode a matka ich pred rokmi opustila. Zásah vyššej moci by
mohol byť presne to, čo potrebujú.

PS 1495 B
McKINLEY, Tamara
Krajina snov /číta Beáta Drotárová/ 1345 min.
austrálske romány
Catriona žije medzi kočovnými divadelníkmi, putujúcimi po drsnom austrálskom vnútrozemí.
Dievčatko je obdarené výnimočným hlasom a krásou, a tak upúta pozornosť záhadného
Angličana. Napriek všetkým ťažkostiam v živote sa jej podarí vypracovať na jednu z
najuznávanejších sopranistiek. Slávi jeden úspech za druhým, ibaže démoni minulosti sú
stále s ňou a hrozí, že jej temné tajomstvo vypláva na povrch...
CONNELLY, Michael
Zákon neviny /Peter Lejko/ 900 min.
americké romány
Michael Halier čelí vážnemu obvineniu - je podozrivý z vraždy bývalého klienta. Prípad
pridelia sudcovi, ktorý nemá Haliera veľmi v láske, keďže sa v minulosti proti jeho rozsudkom
úspešne odvolal, a ten ho pošle rovno do väzby. Halier sa musí obhajovať a zároveň bojuje o
život v prostredí, kde mu hrozí nebezpečenstvo nielen od spoluväzňov a dozorcov, ale aj od
tých, ktorí naňho vraždu narafičili.
zostavila GÁFRIKOVÁ, OFga
Leopold Podstupka povolaním šéfredaktor: výnimočná osobnosť slovenskej žurnalistiky /číta
Jozef Lapšanský/ 930 min.
autobiografické spomienky
Spomienková kniha o jednej z najvýznamnejších osobností slovenského novinárstva druhej
polovice 20. storočia. Leopolda Podstupku približujú rovesníci a spolupracovníci z rôznych
období jeho života. Profil človeka, ktorý bol v istom slova zmysle legendou už za svojho
života, dotvárajú jeho obľúbené výroky, ktorými často zľahčoval zložité situácie.
SUNDERLAND, Hannah
Takmer úplne normálna /číta Lucia Hrašková/ 768 min.
anglické romány
Všetci okolo Matildy už majú život vyriešený, len ona žije u rodičov. Potom stretne Thea
a má pocit, že konečne našla toho pravého. Theo spíše zoznam trinástich úloh, ktoré má
splniť, aby prekonala sama seba. Spoločnými silami plnia úlohy jednu za druhou, no osud
zamieša karty. Theo sa s ňou rozíde a neprezradí jej prečo. Matilda ďalej plní úlohy zo
zoznamu. No zdá sa, že Theo ešte nepovedal posledné slovo. Dozvie sa jeho tajomstvo?
Dovolí mu opäť vstúpiť do svojho života?
WENZLOVÁ ŠVÁBEKOVÁ, Zdenka
Nemusíš prosiť /číta Katarína Turčanová/ 780 min.
slovenské romány
Osud sa s Rebekou nemaznal. Rómka Rebeka, ktorá opúšťa brány detského domova, sa
očitá vo veľkom nepoznanom svete. Pohltí ju, a s hrmotom narazí na jeho nástrahy,
nebezpečné pasce. Keď sa jej podarí vyhrabať sa z jednej jamy levovej, padá do druhej.
Podarí sa Rebeke prelomiť všetky nešťastné zhody bez pomoci, bez opory? Nájde svoju
lásku, domov, úctu a stratený zmysel života?

ALLEGRI, Renzo
Zázraky Pátra Pia /číta Prevzaté/ 720 min.
biografie
San Giovanni Rotondo sa už počas života Pátra Pia stalo dejiskom neuveriteľných príbehov
množstva ľudí, ktorí o nich svedčia v tejto knihe. Dočítate sa o stigmách i bilokáciách, o
proroctvách i mnohých uzdraveniach, o javoch, ktoré veda doteraz nedokázala vysvetliť, o
obráteniach a o dobre, ktoré svätec so stigmami dokázal prebúdzať v ľuďoch.
LEWIS, C. S.
Štyri lásky : náklonnosť, priateľstvo, eros, agapé /číta Jozef Kramár/ 360 min.
eseje
O pravej povahe lásky sa už napísalo veľa slov a veľa kníh, ale len niekoľko z nich je takých
výstižných, ako táto kniha. C.S. Lewis v nej sumarizuje štyri typy Ľudskej lásky - náklonnosť,
priateľstvo, eros a kresťanskú lásku (Božiu lásku). Prvé tri sú nám prirodzené, ale Lewis nám
ukazuje, ako sa bez Božej lásky deformujú, a dokonca sa môžu stať nebezpečnými.
MEYEROVÁ, Stephenie
Polnočné slnko /číta Lukáš Šepták/ 1620 min.
americké romány
Kultová Twilíght sága sa začiatkom milénia stala ópiom pre celú generáciu. Zvodný upír
Edward pobláznil nielen vnučky, ale aj mamy. Po pätnástich rokoch prichádza
prerozprávanie príbehu veľkej lásky z Edwardovho pohľadu. Ikonický príbeh Belly a Edwarda
nadobúda nový temný podtón. Pre Edwarda je to najzaujímavejšia udalosť, akú zažil počas
svojho dlhého života. Bellin príchod ho znepokojí a fascinuje, s podobným pocitom sa za
celé roky v podobe upíra ešte nestretol.
ANTAL, Milan
Tyfór/číta Michael Szatmary, Stano Staško, Ondrej Rosík/ 80 min.
slovenské príbehy
Keď si partia nevidiacich ide posedieť, vždy sa napokon dostane k vtipom. Tie najlepšie sú
práve z ich prostredia. Preto vznikla myšlienka, že by bola škoda na takéto vtipy zabudnúť.
Nevidiaci pán Milan Antal sa podujal ich zozbierať a dať ich do ucelenej brožúrky, pretože
humor často pomáha prekonávať rôzne životné situácie...
REUSS, Gustáv
Hviezdoveda, alebo, Životopis Krutohlava, čo na Zemi, okolo Mesiaca a Slnka skúsil a čo o
obežniciach, vlasaticiach, pôvode a konci sveta vedel /číta Igor Šabek/ 470 min.
slovenské romány
Gustáv Reuss v Hviezdovede vysiela svojho hrdinu Krutohlava obrím teplovzdušným
balónom z Muráňa rovno na Mesiac. Sčasti dobrodružný príbeh, sčasti popularizačná
príručka je originálnym záznamom poznatkov z astronómie, geografie a fyziky. Je ale
predovšetkým svedectvom neopakovateľnej sily fantázie, vychádzajúcej z ľudových povestí a
rozprávok, ktoré Gustáv Reuss s bratom a otcom zbierali v oblasti Gemera.

