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KING, Stephen
Temná veža IV : Čarodejník a sklo /číta Dušan Kubaň/ 2169 min. americké romány
Roland, Eddie, Susannah, Jake a jeho zvierací priateľ Rát sa vezú v psychopatickom
vlaku. Po diaľnici sa vyberú za svojím najbližším cieľom - skleneným palácom. Cestou
objavia záhadné thinny, miesto, kde sa stretávajú rôzne svety a reality. Usadia sa tu na
noc a Roland sa po dlhom váhaní napokon odhodlá spoločníkom rozpovedať smutný
príbeh svojej mladosti.
JEWELLOVÁ, Lisa
Jednoducho zmizla /číta Katarína Turčanová/ 662 min. anglické romány
Tínedžerka Ellie sa vybrala do knižnice a odvtedy ju už nikto nevidel. Jej matka Laurel
však verí, že dcéra žije. Prejde desať rokov a Laurel stretne sympatického Floyda. Po
dlhých rokoch opäť zažije šťastie. Ale keď sa Laurel prvý raz stretne s Floydovou dcérou
Poppy, premkne ju zlá predtucha. Naozaj ju Floyd miluje, alebo je to len pretvárka?
BALOGHOVÁ, Mary
Vysnívaný manžel /číta Katarína Turčanová/ 735 min. kanadské romány
Alexander zdedil nielen titul grófa, o ktorý nikdy nestál, ale aj spustnuté panské sídlo,
ktoré si nemôže dovoliť. Nie je dosť bohatý, aby zabezpečil blahobyt všetkým, čo sú
naňho odkázaní, a tak vie, že sa bude musieť oženiť s bohatou ženou. Ibaže prv než svoj
plán uskutoční, pozve ho na čaj slečna Wren Heydenová a ohúri ho ponukou, aby sa s
ňou oženil...
NAVRÁTIL, Martin
Okolo sveta 1 : zážitky profesionálneho cestovateľa /číta Igor Šabek/ 375 min.
populárno-náučné publikácie
Martin patrí medzi ľudí, o ktorých sa dá povedať, že sa stali cestovateľmi na plný úväzok.
O tom nás presvedčí na stránkach svojho prvého cestopisného výberu, plného
humorných, ale aj dramatických situácií. V knihe nám ponúka dvojmesačnú plavbu
historickou plachetnicou do Antarktídy, neskutočné splavenie rieky Kongo, zimný
prechod v extrémnych teplotných podmienkach cez Čukotku.
RILEYOVÁ, Lucinda
Tieňová sestra 3. diel: Star/číta Beáta Drotárová/ 1342 min. írske romány
Po náhlej smrti milovaného otca - tajomného miliardára, sa Star D'Apliése, ocitne na
životnej križovatke. Otec jej zanechal indíciu, podľa ktorej sa môže dopátrať k
skutočnému pôvodu. No Star sa zdráha vykročiť z bezpečia nerozlučného vzťahu so
svojou sestrou CeCe. V zúfalstve sa rozhodne nasledovať prvú stopu, ktorá ju zavedie do
londýnskeho antikvariátu a otvorí jej cestu do celkom iného sveta...
RIEBLING, Mark
Cirkev špiónov ; pápežova tajná vojna proti Hitlerovi /číta Jozef Lapšanský/ 831 min.
literatúra faktu

Mlčanie Vatikánu o nacistickýcin zločinoch je stále ostro diskutovanou témou. Historici
obvinili pápeža Pia XII. zo spolupáchateľstva na holokauste a nazvali ho Hitlerovým
pápežom. Ako to bolo naozaj? Mark Riebling podrobne preštudoval dostupné historické
pramene a zostavil strhujúci príbeh, ktorý odhaľuje jedno z najpozoruhodnejších období
v histórii pápežstva.
RILEYOVÁ, Lucinda
Búrková sestra 2. diel: príbeh Ally /číta Beáta Drotárová/ 1386
min. írske romány (anglicky)
Ally sa pripravuje na jedny z najnebezpečnejších jachtárskych pretekov, keď dostane
správu, že náhle zomrel jej adoptívny otec. Ponáhľa sa do rodinného sídla, kde sa dozvie,
že otec - záhadný miliardár zanechal každej dcére vzrušujúci kľúč k tajomstvu jej
skutočnému pôvodu. Ally spočiatku ani netúži pátrať po svojom pôvode, no rozhodne sa
ísť po stopách svojich predkov, ktoré ju zavedú do Nórska.
HABAJ, Michal
Objavné cesty staroveku /číta Igor Šabek/ 698
min. dejiny staroveku
Objavné cesty staroveku prevádzajú dobrodružstvami Egypťanov, Feničanov, Grékov a
Rimanov, plaviacich sa či pochodujúcich oceánmi a púšťami, a na pozadí týchto ciest
vykresľujú fascinujúci príbeh toho, ako sa starovekému človeku rozrastal svet pred
očami, ako sa poznatky o Stredomorí postupne premenili na predstavu o zemskej
pevnine, tiahnucej sa od západnej Afriky až po Čínu.
RILEYOVÁ, Lucinda
Sedem sestier l.diel: Maia /číta: Beáta Drotárová/1215
min. írske romány
Strhujúci úvodný román historicko-romantickej série o osudoch nevlastných sestier Maie,
Ally, Star, Cece, Tiggy, Electry a Merope, siedmych sestrách. Každý príbeh sa začína v
zámku na brehu Ženevského jazera, domove všetkých sestier. Zídu sa tam po správe o
smrti otca, tajomného miliardára, ktorý ich adoptoval v detstve a každej zanechal obálku
s odkazom na ich minulosť a záhadný pôvod. Prvý diel opisuje príbeh Maie, najstaršej
sestry, ktorú jej pátranie po pravej identite zavedie na druhý koniec sveta do schátranej
vily v brazílskom Riu de Janeiro.
FOLLETT, Ken
Na veky vekov /číta Lukáš Šepták/ 3300
min. anglické romány
Po dvesto rokoch, ktoré uplynuli od smrti grófa zo Shiringu, sa čitateľ znovu vracia do
Kingsbridgea, z ktorého sa stalo prosperujúce a významné mesto. Sledujeme pohnuté
osudy potomkov, ktorých pokrvná línia vedie priamo k Jackovi Builderovi, staviteľovi
kingsbridgeskej katedrály. Na veky vekov je síce pokračovaním príbehu Pilierov zeme,
ale samostatný dej sa odohráva za vlády Eduarda III. počas storočnej vojny, ktorá
priniesla nekonečné roky neistoty a nestability, chorôb, hladu a chudoby.

PS 1331 A
REPOVÁ, Hana
Ak mi dovolíš : I. diel románu / číta Lucia Hrašková / 385 min.
slovenské romány
Avery Adamsová precitne po tragickej udalosti a má iba jedno želanie. Aby sa nič v jej
doteraz šťastnom živote nezmenilo. Minulosť, ktorá jej nedá spávať, sa k nej neustále
vrecia a Avery sa s ňou vyrovnáva len veľmi ťažko. V živote sa nečakane zjaví úplne
cudzí muž, ktorý je ochotný podať jej nielen pomocnú ruku, ale vrátiť jej aj všetko to
pekné, o čo prišla.
REPOVÁ, Hana
Ak mi odpustíš : II. diel románu / číta Lucia Hrašková / 338 min. slovenské romány
Len čo Avery Adamsová nadobudne v živote opäť trochu istoty, všetku svoju pozornosť
sústredí na majiteľa reštaurácie, Michaela Rosenthala. Jeho záhadná minulosť ostáva
nezodpovedaná, kým sa nenájde stratená peňaženka, ktorá urýchli lavínu udalostí.
Tajomstvo ju prinúti urobiť zásadné životné rozhodnutie.
NESBO, JO
Spasiteľ / číta Dušan Kubaň / 1 1 2 5 min. nórske romány
V mrazivý decembrový večer sa na námestí v centre Osla zhromaždili ľudia, aby si
vypočuli vianočný koncert. Do hudby zaznie výstrel a divák v uniforme Armády spásy sa
mtivy zrúti na zem. Inšpektor Harry Hole sa púšťa do pátrania po páchateľovi bez tváre.
Nemá svedkov, vražednú zbraň ani motív. Keď vrah na druhý deň ráno zistí, že zabil
nesprávneho muža, začnú sa Harrymu problémy.
SEIERSTAD, Asne
Dve sestry / číta Igor Šabék / 1 1 1 0 min. nórska próza
Dve sestry, Nórky somálskeho pôvodu, devätnásťročná Ayan a šestnásťročná Leila, žijú
so svojou rodinou v nórskom Osle. Až kým jedného dňa nezmiznú v sieti teroristickej
organizácie ISIS. Prečo sa dievčatá zradikalizovali? A aký to má vplyv na ich rodinu i
najbližšie okolie? Čo bude s otcom, ktorý sa rozhodol priviesť dcéry späť?
PERRYOVÁ, Sarah
Had z Essexu / číta Katarína Turčanová / 887 min. anglické romány
Píše sa rok 1893. Cora Seabornová ovdovela. Z nešťastného vzťahu ju vyslobodila
manželova smrf a umožnila jej uniknúť z Londýna. V rázovitom kraji Essex, počúva
chýry o záhadnej oblude. Vydá sa po jeho stopách a stretne reverenda Williama
Ransoma. Duchovný je presvedčený, že viera lieči aj povery, Cora oponuje, že
odpovede na všetko dáva veda. No príťažlivosť mení ich názory a život obracia
nečakaným smerom...
RANKOV, Pavol
Legenda o jazyku / číta Michal Novák / 745 min. slovenské romány
Jeseň 1972. Okupačná sovietska armáda sa v ČSSR cíti ako doma a súdruh Biľak
vystupuje na zasadnutí ÚV KSČ so zásadnou správou. Táňa, Tomáš, Martin a Klára majú
devätnásť a zvedavo pozorujú svet okolo seba. Sú v prvom ročníku štúdia

histórie, takže najviac ich zaujíma, či honosný relikviár, ktorý bude otvorený v rámci
rekonštrukcie Svätovítskeho chrámu, naozaj ukrýva jazyk Jána Nepomuckého.
KARIKA, Jozef
Priepasť / číta Lukáš Šepták / 525 min. slovenské romány
Bývalý lezec trpiaci panickým strachom z výšok narazí na legendu o skalnej plošine v
Tatrách, kde neznáma sila núti ľudí, ktorí tam zablúdia, skočiť do priepasti a zabiť sa.
Nezvyčajné množstvo smrteľných nehôd v tejto oblasti mu nedá spávať. Rozbehne
pátranie na vlastnú päsť, lenže skutočnosti, ktoré odhalí, sa vymykajú ľudskej
predstavivosti a chápaniu.
HLAVATÁ, Dana
Nervy v kýbli / číta Lucia Hrašková / 386 min. slovenské poviedky
Situácie, v ktorých sa ocitáme, nás nie raz oberú o posledné zvyšky nervov.
Vyskakujeme po strop kvôli hlúpostiam, ktoré keď si necháme rozležať v hlave, odraz u
sa nám zdajú byť triviálne, ba až smiešne. Výhrou je, ak ich človek berie s humorom. A
to sa odohráva aj v tridsiatich príbehoch, ktoré autorka zažila na vlastnej koži, alebo sa
dokázala vcítiť do koži tých, ktorí občas majú nervy v kýbli.
COELHO, Paule
Hippie / číta Matúš Malý / 363 min. brazílske romány
Vo svojom autobiografickom románe s nami Paulo Coelho znovu prežíva sen generácie
hippies, ktorá túžila zmeniť svet a šíriť mier. Paulo je mladý muž, ktorý hľadá slobodu a
hlbší zmysel existencie. Zástupcovia brazílskej vojenskej diktatúry ho zatknú a uväznia.
Neskôr sa stretne s Karlou, s ktorou prežije cestou do Nepálu výnimočný príbeh lásky.
FULMEKOVÁ, Denisa
Doktor Mráz / číta Jana Dolanská / 4 1 6 min, slovenské romány
Píše sa rok 1939 a právnik Albert Mráz nájde v prorežimnom Gardistovi článok, v
ktorom je hlavnou postavou on sám. Anonymný autor píše o prekrstenom židovskom
advokátovi, ktorý si zmenil meno na Mráz, aby mohol naďalej bohatnúť na úkor
Slovákov. Začína sa boj o prežitie, rovnaký ako viedli desaťtisíce rodín s podobným
osudom počas trvania vojnového slovenského štátu.

PS 13595 B
BALOG, Mary
Horúce objatie /číta Beáta Drotárová/ 675 min.
kanadské ľúbostné romány
Gróf Riverdale, zanechal po sebe veľký majetok a jedno škandalózne tajomstvo, ktoré
navždy zmenilo život jeho rodiny vrátane dcéry, ktorá sa rozhodne začať odznova.
BOLTON, Sharon
Majster /číta Katarína Turčanová/ 960 min.
anglické detektívne príbehy
Mladá strážnička Florence naštartovala svoju kariéru v Sabdene, mestečku v severnom
Anglicku v grófstve Lancashire. Podarilo sa jej usvedčiť výrobcu truhiel Larryho
Grassbrooka zo série vrážd detí. Obete vtedy ako v nočnej more pochovali zaživa.

DOBRAKOVOVA, Ivana
Matky a kamionisti /číta Katarína Turčanová/ 533 min.
slovenské romány
Päť rozdielnych životných osudov odohrávajúcich sa v Bratislave a v Turíne, v uliciach,
domovoch, vzťahoch, telách, na internete, ale najmä v hlavách. Vzťahy s matkami,
vzťahy s kamionistami, virtuálne, príliš reálne, alebo aj žiadne.
FORRÓ, Tomáš
Donbas. Svadobný apartmán v hoteli Vojna /číta Gabriel Lukáč/ 865 min.
reportáže
Kniha je plná neuveriteľných, ale pravdivých príbehov, ktoré prežili a naďalej prežívajú
ľudia v ukrajinskom Donbase, spustošenom vojnou.

GAIMAN, Neil
Nikdekoľvek /číta Peter Pilz/ 740 min.
anglické romány
Richard Mayhew žil ako celkom obyčajný človek, až kým nezachránil dievča, čo sa pred
ním zrazu objavilo zranené na ulici. Ani sa nenazdal a ocitol sa vo svete, o akom sa mu
nesnívalo v najhorších a ani najlepších snoch.

KING, Stephen
Outsider /číta Lukáš Šepták/ 1215 min.
americké detektívne romány
V mestskom parku nájdu zhanobené telo jedenásťročného chlapca. Svedectvo ľudí aj
odtlačkov prstov jednoznačne ukazujú na jedného z najobľúbenejších občanov Flint
City. Je to Terry Maitland, tréner chlapčenského bejzbalového družstva, učiteľ
angličtiny, vzorný manžel a otec dvoch dievčat.
KING, Stephen
Stratení nájdení /číta Lukáš Šepták/ 910 min. americké detektívne romány
John Rothstein je génius, kultový autor, ktorý už desaťročia nevydal jedinú knihu.
Morris Bellamy zabije Johna Rothsteina, ulúpi mu zo sejfu hotovosť, ale najmä získa
zápisníky, v ktorých je najmenej jeden ďalší, nevydaný román.
BORSTEL, Johannes Hinrich von
Srdcové záležitosti. Všetko o najdôležitejšom orgáne v našom tele /číta Michal Novák/
522 min. populárno-náučné publikácie
Kniha vás oboznámi s najdôležitejším orgánom v našom tele tým najzábavnejším
spôsobom! Dozviete sa, ako by ste sa mali správať k svojmu srdcu, aby ste si ho udržali v
dobrej kondícii a zdravé čo najdlhšie, zistíte, že zlomené srdce sa nevyskytuje len v
románoch, ale že takýto syndróm naozaj existuje a dočítate sa aj to, ako vás sex dokáže
uchrániť pred aterosklerózou.
KEPLER, Lars
Lazár/číta Dušan Kubaň/ 1109 min. švédske detektívne romány
V byte na predmestí Osla nájdu mŕtveho muža. Ukáže sa, že obeťou bol dosiaľ
neznámy vykrádač hrobov a zberateľ morbídnych trofejí. Keď polícia otvorí mraziaci
box v kuchyni, objaví príšerný nález. Jedna z trofejí sa priamo týka komisára Joonu
Linnu...

UUSMA, Bea
Expedícia. Môj ľúbostný príbeh /číta Kristína Prekopová/ 336 min. populárno-náučné
publikácie
Prostredníctvom svojej krásnej, pestrej a na informácie bohatej knižky nás Bea Uusma
vracia do romantického obdobia, keď pre nás boli ešte mnohé územia len bielymi
miestami na mapách a zároveň dokazuje, že po pravde sa oplatí pátrať aj po
viac ako sto rokoch.

PS 1335 B
DAN, Dominik
Venuša zo zátoky /číta Dušan Kubaň/ 881 min.
slovenské detektívne romány
Pohodovú prázdninovú atmosféru leta naruší hrôzostrašný nález dievčenského tela bez
hlavy a rúk. O dva dni sa na opačnom konci mesta v zátoke rieky nájde odseknutá hlava.
Prípad sa začne nepríjemne a hlavne nepredvídateľne zamotávať. Do života oddelenia
vrážd zasiahnu okrem rozsekaného dievčaťa aj iné tragické udalosti.
STRUKUL, Matteo
Mediciovci. Mocná kráľovná /číta Igor Šabek/ 600 min.
francúzske historické romány
Francúzsko 1536. Niekto zavraždil následníka trónu Františka de Valois. Najväčší tieň
podozrenia zo spáchania tohto zločinu padne na jeho švagrinú Katarínu de' Medici. No
francúzsky kráľ František I. verí, že je nevinná, dokonca ju nabáda, aby si upevnila svoje
postavenie na dvore sobášom s jeho synom Henrichom II. a stala sa tak kráľovnou.
OZ, Amos
Judáš /číta Peter Pilz/ 720 min.
izraelské romány
V príbehu o omyle, túžbe, neopätovanej láske a nezodpovedanej náboženskej otázke,
ktorý sa odohráva v rozdelenom Jeruzaleme na prelome rokov 1959 a 1960, sa autor
vracia k počiatkom židovsko-arabského konfliktu, k dejinám Jeruzalema a vzniku
kresťanstva a radikálne prehodnocuje zažitú predstavu o zrade a zradcoch.
KLASENOVÁ, Júlie
Hostinec v Ivy Hille. Kniha prvá /číta Beáta Drotárová/ 1015 min.
historické ľúbostné romány
Po náhlej smrti majiteľa hostinca sa jeho vedeniu zdráhavo ujíma mladá vdova Jane
Bellová, ktorá o podnikaní nevie vôbec nič. Keďže v stávke je živobytie celej dediny a
Jane má na krku veľkú pôžičku, musí nájsť spôsob, ako hostinec zachrániť.
Hoci má so svokrou Thorou, bývalou hostinskou, napätý vzťah, obracia sa s prosbou o
pomoc práve na ňu. Thore, ktorá hľadá nový zmysel života, sa do cesty pripletú dvaja
muž z jej minulosti. Ona sa už dávnejšie zaprisahala, že sa znova nevydá; podarí sa
jednému z nich presvedčiť ju, aby láske ešte dala šancu?
FILAN, Boris
Hodina človečiny: [plus mínus] tridsaťtri vybraných filanoviek /číta Peter Pilz/ 600
min.
eseje
V knihe sú krátke poviedky, úvahy a fejtóny o tom, čo ma oslovilo, potešilo alebo
nahnevalo.

ARMSTRONG, Karen
Dejiny Biblie : od ústnej tradície do súčasnosti / číta Jozef Lapšanský / 750 min.
iiistorická kritika biblie
Biblia je najrozšírenejšou knihou na svete. Preložili ju do vyše tisíc jazykov. Karen
Armstrong nám vo svojom originálnom rozprávaní, v ktorom sa vydala po stopách
zrodu Biblie, odhaľuje tento zložitý a protikladný dokument vytvorený mnohými
ľuďmi za stovky rokov.
FOLLET, Ken
Piliere moci / číta Lukáš Šepták / 1240 min.
anglické romány
V polovici 19.^ storočia sú jednou z najvýznamnejších bankárskych rodín v Londýne
Pilasterovci. Členovia rozvetvenej rodiny tvrdo presadzujú svoje osobné záujmy,
chamtivosť a zhýralosť niektorých z nich nepozná hranice. Vzájomná nedôvera a
nenávisť sa podpíše pod krach banky, ktorú zachraňuje najtalentovanejší, ale zároveň
najzraniteľnejší Hugh Pilaster.
SILVA, Daniel
Druhá žena / číta Igor Šabek / 774 min.
americké romány
Záhadná Francúzka v odľahlom mestečku začína písať nebezpečné pamäti - príbeh
muža, ktorého kedysi milovala v Bejrúte. Táto žena pozná najväčšie tajomstvo Kre mľa.
Pred mnohými rokmi sa KGB podarilo prepašovať na Západ svojho človeka a ten teraz
stojí na prahu absolútnej moci.
MORRISOVÁ, Heather
Tetovač z Auschwitzu / číta Michal Novák / 538 min.
novozélandské romány
Román vychá^dza zo skutočného príbehu Laleho a Gity Sokolovovcov, dvoch
slovenských Židov, ktorí prežili koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau a po vojne si
našli nový domov v Austrálii.
JAGIELSKI, Wojciech
Všetky Larine vojny / číta Michal Novák / 570 min.
poľské romány
Kniha je silným príbehom jednej ženy a matky, ktorá sa rozhodla nevzdať a bojovať so
životom i všetkými jeho príkoriami za každú cenu a do posledného dychu. Aká veľká
musí byť láska matky k svojim synom, keď sa rozhodne celkom sama absolvovať púť
do vojnou zmietanej Sýrie a žiadať syna, aby sa vrátil?

PS 1407 A
PETROVIČ, Ján
Slovenská mafia ; príbehy písané krvou /číta Jozef Lapšanský/1284
min. literatúra faktu
Slovenská mafia je komplexným spracovaním dejín organizovaného zločinu na Slovensku
od pádu komunizmu až po súčasnosť. Autor pri príprave hovoril s mafiánmi, ktorí prežili
vybavovanie si účtov v podsvetí, skončili za mrežami alebo sú dnes na slobode. Súčasťou
knihy sú rozhovory s mužmi, ktorí stáli na opačných stranách bojiska - bossom
ÍVlikulášom Černákom a policajným prezidentom Milanom Lučanským.
REPOVÁ, Hana
Pravda o nás dvoch /číta Ľudmila Swanová/ 627 min. slovenské romány
Vo svojich spomienkach na detstvo sa Matthias Hoffman často vracia k bolestivému
momentu zo svojej minulosti. To, čo kedysi urobil malej Níl, si nedokáže odpustiť.
Dievčatko, ktoré tajne obdivoval, stratil navždy. Keď jedného dňa, pri večernej jazde
mestom spozoruje ženu v sivom kabáte, je presvedčený o tom, že je to "jeho" Níl. Ale tá
je už predsa roky mŕtva. Jeho doslova posadnutosť nájsť ženu, ktorú zahliadol na ulici, mu
dokonale prevráti život naruby.
MATTHIESSEN, Peter
Snežný leopard /číta Lukáš Šepták/ 783 min. americké romány
Píše sa rok 1973. Po náhlej smrti manželky sa Petrovi Matthiessenovi rozpadol celý svet.
Pokúša sa navrátiť do normálnych koľají, a tak odchádza spolu so známym biológom
Georgeom Schallerom na výpravu do Himalájí. Cieľom expedície je výskum málo známeho
druhu himalájskych modrých oviec, no Matthiessena omnoho viac zaujíma mystický
snežný leopard.
MORRISOVÁ, Heather
Cilkina cesta /číta Kristína Prekopová/ 634 min. koncentračné tábory
Cecília „Ciíka“ Kleinová mala len šestnásť rokov, keď ju deportovali do koncentračného
tábora Auschwitz-Birkenau. Tam si ju vyhliadol veliteľ Schwarzhuber. Cilka rýchlo
pochopila, že moc znamená šancu prežiť. Za to, že spala s nepriateľom, ju obvinili z
kolaborácie. Po vojne Cilku odsúdili na pätnásť rokov nútených prác v gulagu na Sibíri,
kde čelí novým hrôzam. Cilkina cesta je voľné pokračovanie románu Tetovač z
Auschwitzu.
FITZEK, Sebastian
Šialená hra /číta Lukáš Šepták/ 697 min. nemecké romány
Policajná vyjednávačka Íra sa zapojila ako vyjednávačka do rukojemníckej drámy. Do
živého vysielania vtrhol psychopat, zajal skupinku návštevníkov a spustil morbídnu hru:
telefonuje náhodne zvoleným poslucháčom a žiada od nich heslo. Ak sa volaný ohlási
vopred určeným heslom, únosca prepustí jedného rukojemníka. Ak nie, jedného zastrelí.
Únosca chce pokračovať v hre tak dlho, kým do štúdia nepríde jeho snúbenica. Má to
však háčik: jeho snúbenica je už niekoľko mesiacov úradne mŕtva.

ČINČURA, Juraj
História oceánov : od kvapky dažďa naprieč oceánmi /číta Igor Šabek/ 1083
min. literatúra faktu
Svoju históriu majú národy aj štáty, obyvatelia všetkých kontinentov Zeme, planéty, na
ktorej žijeme. Svoju históriu však majú aj modré oceány, ktorých celková rozloha je
väčšia ako plocha všetkých súší. Preto sa neraz o Zemi hovorí ako o modrej planéte.
Spoznáme nielen prvú dažďovú kvapku, ale aj názory ľudí na vodu od praveku až dodnes.
Lovci šarlatánov ; príručka zdravého rozumu : ako nepodľahnúť medicínskym nezmyslom
a hoaxom /číta Igor Šabek/ 540 min. populárno-náučné publikácie
Autorský tím pod vedením MUDr. Rolanda Oravského tvorí dvanásť lekárov a iných
odborníkov z oblasti imunológie, epidemiológie, nutričnej terapie, farmácie či
psychológie. Hovoria si Lovci šarlatánov a od roku 2013 reagujú na medicínske nezmysly,
ktoré sa šíria po internetových stránkach, na sociálnych sieťach a v spoločnosti.
SABUCHOVÁ, Alena
Šeptuchy / Dora Kulová/ 277 min. slovenské romány
Región Podlasia je dodnes opradený legendami a hmlami, v ktorých žijú na prvý pohľad
zvláštni ľudia - majú svoju vieru, biedu aj šeptuchy - ženy, ktoré vedia liečiť. Dorota,
dcéra miestneho hrobára, a jej najlepšia priateľka nasávajú všetok tento okolitý svet - aj
s jeho zložitými medziľudskými vzťahmi, religiozitou, zanedbanosťou, krásou,
šeptuchami a nadprirodzenou i tvrdou skutočnosťou.
SAGAN, Peter a DEERING, John
Môj svet /číta Matúš Malý/ 425 min. autobiografie
V rokoch 2015 - 2017 dosiahol Peter Sagan zdanlivo nemožné; trikrát po sebe zvíťazil na
svetovom šampionáte UCI v cestnej cyklistike, vďaka čomu sa zapísal do histórie ako
jeden z najúspešnejších jazdcov všetkých čias. Peter však nejazdí iba preto, aby vyhrával.
Vyžaruje z neho vášerí pre cyklistiku a túžba prinášať svojim fanúšikom radosť a úsmev.
Čo je pre muža s prezývkou Tourminátor najväčšia motivácia? Ako sa pozerá na špurt?
Čo si myslí o iných jazdcoch v pelotóne?
BOYNE, John
Neviditeľné besy srdca /číta Alfréd Swan/ 1425 min. írske romány
Keď šestnásťročnú tehotnú Catherine Gogginovú vyženie farár z rodnej dediny, vyberie
sa za novým životom do Dublinu. Keďže je sama a bez prostriedkov, neostáva jej iné, len
zveriť narodené dieťa mníškam. Adoptívni rodičia pomenujú chlapca Cyril a správajú sa k
nemu ako k cudziemu. Vďaka nim sa však neskôr stretne s Julianom, ktorý mu načisto
zmení život, lebo sa doňho zaľúbi.

