PS 1415 C
PRONSKÁ, Jana
Viazaný prísahou /číta Miriama Fedorková/ 500 min.
slovenské romány
Rytier Samuel de Gara prichádza v prestrojení za potuiného pevca na hrad Blatnica, aby
splnil sľub, ktorý dal priateľovi. Štefan Ružbacký ho pred smrťou zaprisahal, aby jeho bývalú,
manželku Rozáliu odviedol z Blatnice do kláštora v horách. Tam bude v bezpečí p re d
vel'možom Jánom Zápol'ským, ktorý chce sobášom s Rozáliou získať dedičné právo na
uhorský trón. Rozália však, kým sa za ňou navždy zatvoria brány kláštora, chce zažiť lásku,
o akej Samuel spieva vo svojich baladách ...
SHENOVÁ, L.J.
Ukradnutý bozk /číta Miriama Fedorková/ 730 min.
americké romány
Ukradnutý bozk je príbeh plný vášnivých citov. Francesca si v ňom prechádza nel'ahkou
cestou. Osud ju prinúti rýchlo dospieť. Dohodnuté manželstvo, dcéra ako výkupné. Korupcia,
podvody a nenávisť. Nenávistný a vášnivý vzťah Francescy a Wolfa sprevádza poznanie, že
Wolf požiadal o jej ruku iba z pomsty. Rozmaznaná dedička mafiánskeho impéria sa ocitá v
cudzom svete, vystrašená, ale odhodlaná presadiť sa.
LAVRíK, Silvester
Posledná k. & k. barónka: dokuromán /číta Dušan Kubaň/ 1117 min.
slovenské romány
V tejto pozoruhodnej knihe sa dozvieme všetko o šľachtickej rodine Czóbelovcov v kaštieli
Strážky, o maliarovi ľadislavovi Medňanskom, a hlavne o barónke Margite. Spoznáme
zaujímavo vykreslený príbeh o barónke počas jej detstva za Rakúsko-Uhorskej monarchie i v
rokoch dospievania. V čase dospelosti, keď sa monarchia rozpadla a osudy Čechova
Slovákov boli poznačené dvoma svetovými vojnami.
STEIN BECK, John
Potulky s Charleym : po stopách Ameriky /číta Michal Novák/ 763 min.
americké romány
John Steinbeck sa na začiatku šesťdesiatych rokov rozhodol znovu spoznať svoju obrovskú
rodnú krajinu. Nasadol do obytného auta, vzal si svojho francúzskeho pudla Charleyho a
prekrižoval Ameriku z jej východného pobrežia na západné a späť. Chcel stretnúť I'udí. Chcel
vedieť, ako sa Amerika zmenila a kam smeruje. Na svojej ceste zažil naozaj všeličo.
BALOGHOVÁ, Mary
Cesta za láskou /číta Beáta Drotárová/ 703 min.
kanadské romány
Za dva roky, čo uplynuli od smrti grófa Riverdala, sa jeho rodine podarilo prekonať hanbu, že
prišla o tituly a majetok, len bývalá grófka Viola sa s tým stále nevyrovnala. Keďže deti sú
dávno dospelé a ona už nie je súčasťou spoločenskej smotánky, netuší, kde by mala hl'adať
šťastie - až kým jej náhoda neprivedie do cesty príťažlivého Marcela Lamarra, markíza
Dorchestera.

LAPSANSKY, S.V.
Posledný po meči /číta: Gabriel Lukáč/ 390 min.
slovenské romány
Historický román oživuje tragický príbeh zemplínskeho župana Žigmunda II Drugeta (1658 1684). Podľa niektorých historikov bol na Tokoliho príkaz popravený v Košiciach, pocta iných
zomrel v prítomnosti manželky na svojom hrade v Užhorode. Autori príbehu sa podujali
vyriešiť tento rozpor v strhujúco vyrozprávanej literárnej fikcii o súboji dobra a zla na pozadí
intríg, ktoré rozhodli o živote trojnásobného župana.
HESSE, Herman
Pod kolesom /číta Peter Cibula/ 396 min.
nemecké romány
Príbeh nadaného mladíka, ktorý sa dostáva z rodnej obce do internátneho školského
prostredia, kde objavuje svet, priateľstvo i lásku. Poučný príbeh o detstve, dospievaní a
rozhodnutiach, nesie veľmi silné autobiografické prvky.
BATTHY ANY, Sae ha
Čo to má spoločné so mnou? : zločin z marca 1945. Príbeh mojej rodiny /číta Ján Kovalčin/
440 min.
švajčiarske romány
Oslava, šampanské, tanec, prestávka na masaker ... Tak vyzerala oslava na zámku Rechnitz,
ktorú v marci 1945 usporiadala autorova prateta Margit Batthyány, prezývaná .hostiteľka z
pekla". Zostalo po nej stoosemdesiat zavraždených Židov. Okolo polnoci niektorí hostia
opustili oslavu a začali strieľať do Židov, ktorí na zámku vykonávali otrockú prácu.
Švajčiarsky novinár Sacha Batthyany sa vo svojej knihe usiluje rozpliesť záhadu tejto
masovej vraždy.
MAY, Peter
Tajomstvo tretej hviezdy /číta Lukáš Šepták/ 585 min.
škótske romány
Marc Fraysse, majiteľ slávnej reštaurácie pozve novinárov z celého sveta, aby im oznámil
šokujúcu správu. Koná sa však iná senzácia - novinári sa pri príchode dozvedia, že
svetoznámy šéfkuchár bol zavraždený. Prešli roky a vrah je stále na slobode. Nevyriešeného
prípadu sa ujme Enzo Macleod. Sám sa pritom zamotá do osídiel vlastnej minulosti a opäť
prežíva bolesť, na ktorú už dávno zabudol ...
LORINC, Andrej
Zaslúžený trest: z histórie Bočkajovho povstania v roku 1604 /číta Miriama Fedorková/ 477
min.
slovenské romány
K dvom prelínajúcim sa príbehom z histórie Kráľovského Uhorska v 17. storočí, sú naviazané
aj životné osudy I'udí žijúcich v tejto dobe. Život ich ženie do odvekého boja dobra a zla,
vernosti a zrady, chamtivosti a skromnosti, lásky i nenávisti. Dej sa odohráva hlavne na
území Zemplínskej a Užskej stolice, nájdeme tu aj opis krajiny, hradov a mestečiek.
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SPIŠIAK, Ján
Stíhači /číta Michal Novák/ 462 m in.
slovenské príbehy
Hokejový tím Stíhačov - partia bývalých hráčov a amatérskych nadšencov - na čele s
kapitánom s prezývkou Mrkva, vyzve profesionálny ligový tím na priateľský zápas. Mrkva
sa chopí organizovania podujatia s jemu vlastnou priamočiarosťou a akčnosťou, čím
zaskočí hlavne manažment ligového klubu. A séria humorných situácií sa začína.

ZAŤKOVÁ, Beatrix
Horský hotel Hodváb /číta Michal Novák/ 727 min.
slovenské romány
V Krkonošiach sa týči honosný horský hotel Hodváb, v ktorom sa chystá silvestrovská
party. Keď Hodváb na prelome rokov 1938 a 1939 obsadia nacisti, z jej návštevníkov
postupne vyprcháva noblesa aj nádej na lepšie zajtrajšky. Iba dedič hotela Maxim
Borovský si plnými dúškami užíva spoločnosť krásnych žien a rodinné bohatstvo. Zo dňa
na deň prichádza o svoju bohémsku bezstarostnosť a začína si uvedomovať vysokú
cenu slobody, priateľstva a lásky ...

JUŠČÁK, Peter
... a nezabudni na labute! /číta Dušan Kubaň/ 1210 min.
slovenské romány
Vo svojom najnovšom románe sa autor upriamuje na detailné vykreslenie jedného
konkrétneho osudu. Príbeh Ireny Kalaschovej, ktorý vychádza zo skutočných udalostí, je
zosobnením osudov tisícov I'udí odvlečených do pracovných táborov v bývalom
Sovietskom zväze z územia vtedajšieho Československa.

HRAŠKOVÁ, Eva
Mrazivá odplata /číta Kristína Medvecká-Heretiková/ 372 min.
slovenské romány
V deväťdesiatych rokoch zmizne v obci pod Tatrami Petra. O niekol'ko mesiacov neskôr
sa Magdaléna Mrázová nevráti do domu svojich rodičov napriek tomu, že ju tam čaká
maličká dcérka. Obete sú spolu so sériovým vrahom Vendelínom Mistríkom pochované v
minulosti. Po viac ako dvadsiatich rokoch si osem mladých I'udí pre Silvestrovské oslavy
náhodou vyberie toto miesto s hrôzostrašnou históriou. A znovu mizne ďalšia mladá
žena.

RILEYOVÁ, Lucinda
Motýlia izba / číta Dora Kulová/ 906 min.
írske romány
Posy prežila idylické detstvo v starobylom rodinnom sídle v Suffolku. Teraz sa blíži k
sedemdesiatke a stojí pred najťažším rozhodnutím svojho života. Nastal čas, aby ho
predala. Zrazu sa zjaví človek z Posinej minulosti - jej prvá láska Freddie, ktorý ju pred
päťdesiatimi rokmi bez vysvetlenia opustil a teraz sa znovu uchádza o jej priazeň. Môže
po takom vel'kom sklamaní v mladosti uveriť, že Freddie to s ňou tentoraz myslí
úprimne?

McKINLEY, Tamara
Láska v oblakoch Ičíta Beáta Drotárovál 935 min.
austrálske romány
Architektka Fleur Franklinová sa pokúša zistiť, čo sa skrýva za neochotou jej manžela
založiť si rodinu. V tom istom čase sa dozvie, že jej neznáma žena odkázala obrovský
majetok a svoje denníky. Fleur sa teda pustí do čítania príbehu tety Annie, ktorá pred
šesťdesiatimi rokmi vymenila mesto za drsnú savanu, kde si vybudovala prosperujúcu
dobytčiu farmu. V denníkoch nenájde odpoveď na otázku, prečo zdedila majetok. Tak
odchádza na farmu, aby pátrala ďalej.
REPOVÁ, Hana
Súkromné problémy časť 1 : Tina Ičíta Katarína Turčanovál 540 m in.
slovenské romány
Tina, Lilly, Denis a Sebastian už dávno vyleteli z rodičovského hniezda a postavili sa na
vlastné nohy, avšak správa najstaršieho zo súrodencov ich prinúti nečakane sa stretnúť.
Žltý dom, v ktorom strávili spoločne šťastné detstvo, po smrti rodičov chátra a oni sa
musia dohodnúť, čo s ním urobia. Každý z nich má už nielen svoj život a vlastný príbeh,
ale aj naliehavý súkromný problém.
BROCHMANN, Nina, DAHL, Ellen Stekken
Bez hanby o ohanbí : všetko, čo ste chceli vedieť o vagíne a neodvážili ste sa opýtať I
číta Lucia Hraškovál 720 min.
populárno-náučné publikácie
Bez hanby o ohanbí je knižka, ktorá vysvetľuje všetko, čo ste chceli vedieť o vagíne, ale
neodvážili ste sa na to nikoho opýtať. Ani len lekára či svojej najlepšej kamarátky. Jej
autorky však lekárky sú a túto knihu napísali pre všetky ženy, ktoré chcú robiť
informované rozhodnutia o svojom sexuálnom zdraví.
FIELDINGOVÁ, Joy
Na zlých miestach Ičíta Dora Kulovál 645 min.
kanadské romány
Paige, Heather, Chloe a Joan si stiahnu mobilnú aplikáciu zoznamovacej stránky.
Vytvoria si profil a dúfajú, že sa preklikajú k láske a šťastiu. Každú k tomu privedie iná
forma zúfalstva - rozvod, nuda, partnerská nevera. Ale jedna z nich si nevedomky
dohodne rande so zabijakom a rozbehnú sa preteky so smrt'ou. Za zatvorenými dverami
prenajatého bytu už čaká večera s vínom pri sviečkach ... a na záver bolesť a pomalá
mučivá smrt'.
ATWOOD, Margaret
Volali ma Grace Ičíta Lucia Hraškovál 1028 min.
kanadské romány
Kanadská spisovateľka Margaret Atwood v historickom románe Volali ma Grace
spracovala prípad vraždy Thomasa Kinneara a jeho gazdinej Nancy Montgomeryovej, ku
ktorej došlo v roku 1843 v Hornej Kanade. Zo zločinu obvinili a na trest smrti odsúdili
dvoch služobníkov obetí: Grace Marksovú a Jamesa McDermotta. Neskôr však Grace
udelili milosť a trest jej zmenili na doživotie.
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BARIČÁK, Pavel "HIRAX"

.

Nepál. Cesta okolo Annapúrn, cesta do seba /číta Gabriel Lukáč/ 592 min.
Cestopisy
A utor v knihe popisuje svoje dvojtýždňové kráčanie okolo Annapúrn, cestu k jazeru
Tilicho, ako a] prekročenie najvyššie položeného priesm yku sveta. V knihe nechýbajú ani
pocity z pobytu v hlavnom m este Káthmandu, alebo v národnom parku Chitwan na juhu
Nepálu.

LÄCKBERG, Camilla
Bosorka /číta Igor Šabek/ 1546 min.
detektívne romány
Patrik Hedstróm a jeho kolegovia na tanum shedskej policajnej stanici vyšetrujú nový
prípad. Do Fjällbacky sa vrátilo zlo. Zo statku zam estečkom zm izla štvorročná Linnea a
obyvatelia Fjällbacky si spom enuli na starú tragédiu. Z toho istého m iesta pred tridsiatim i
rokmi zm izlo dievčatko, ktoré neskôr našli mŕtve.

NESB0, Jo
Macbeth /číta Dušan Kubaň/ 1221 min.
nórske romány
. Sedem desiate roky, ponuré priem yselné m esto sužuje chudoba a úpadok m ravov ..
Zatvára sa jedna továreň za druhou, po uliciach sa potácajú narkom ani a vysoko
postavení občania figurujú .na výplatných páskach dílerov. Macbeth je policajt s
tem nou m inulosťou ...

REPOVÁ,Hana
Boh plače potichu. L diel/číta Patrícia Jariabková/ 519 min.
slovenské romány
Dojírnavý dvojdielny román zo súčasnosti o I'uďoch, ktorých navždy spojilo
neviditeľné puto pevného priateľstva je úprim nou spoveďou o tom, že na to, aby
sme boli v živote šťastní, m usím e vedieť predovšetkým dávať.

REPOVÁ,Hana
Boh plače potichu. II. diel/číta Patrícia Jariabková/ 363 min.
slovenské romány
Dojím avý dvojdielny román zo súčasnosti o I'úd'och, ktorých navždy spojilo
neviditeľné puto pevného priateľstva je úprim nou spoved'ou o tom, že na to, aby
sm e boli v živote šťastní, m usím e vedieť predovšetkým dávať.

SHALEV, Meir
Dve m edvedice /číta Jana Dolanská/ 776 min.
izraelské romány
"V roku 1930 spáchali sam ovraždu traja sedliaci. Tak to bolo zapís~né do zázn~m ov
výboru m ošavy a tak to stanovil aj anglický policajný seržant, ale vsetci vedeli, ze na
život si siahli iba dvaja sam ovrahovia a ten tretí bol zavraždený."

TWAIN, Mark
Yankee z Connecticutu na dvore král'a Artuša /člta Igor Šabek/ 907 min.
am erické hum oristické romány
A u tor pracuje s gradovaním deja prostredníctvom dram atického boja medzi Hankom
a žiarlivým Merlinom. Vojna končí porážkou m uža z budúcnosti - je zakliaty na 1300
ročný spánok, ktorý ho sym bolicky vráti späť do jeho doby.

KING, Stephen
T em ná veža l. Pištol'ník / číta Peter C ibula/ 537 min.
am erické vedecko-fantastické romány
Roland Deschain z Gileadu, posledný pištol'ník v Stredsvete, sam otár putujúci po
ceste dobra a zla, stopuje tajuplného mága so schopnosťou oživovať mŕtvych,
znám eho iba ako m už v čiernom. Kto je m už v čiernom a čo vie o Tem nej veži? Kde
je hranica medzi dobrom a zlom ?

KING, Stephen
Tem ná veža II. O sudová trojka /čfta Peter Cibula / 900 min.
am erické vedecko-fantastické romány
Roland Deschain z Gileadu, posledný pištol'ník v Stredsvete, sam otár putujúci po
ceste dobra a zla, ktorý stopuje tajuplného m ága znám eho iba ako muž v čiernom,
sa ocitne vyčerpaný na brehu Západného mora. Po boji s netvormi podobným i
obrovským krabom sa zranený a v delíriu vyvolanom otravou vlečie po pláži, kde
postupne nachádza troje dverí do rôznych časových období nášho sveta.

KING, Stephen
Tem ná veža III. Pustatiny /číta Lukáš Šepták/ 1158 min.
Roland zm enil osud, po tom, čo v New Yorku zachránil život m além u chlapcovi
Jakovi Cham bersovi. Obaja teraz existujú v dvoch oddelených svetoch, hoci sa
paradoxne delia o rovnaké spom ienky. Rolandovi, Susannah a Eddiem u sa podarí
vtiahnuť Jaka do Stredsveta, aby cez m estské ruiny pokračovali po ceste lúča k
vytúženém u ciel'u.
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ČERVERNÁK, Juraj

iv

Dobrodružstvá kapitána Báthoryho 5: Hradba západu / číta: Igor,Sabek / 1381 min.
slovenské historické romány
Výborná, pútavá a historicky hodnoverná kniha, kde sa opisuje bitka o pevnosť Ujvár
- Nové Zámky. Autor v spletitom románe o najkrvavejšej vojne, aká sa kedy odohrala
na území dnešného Slovenska, uzatvára príbeh viacerých postáv z epickej ságy
o dobrodružstvách kapitána Báthoryho.

GRISHAM, John
Bar U kohúta / číta Lukáš Šepták / 706 min.
americké romány
;
Traja kamaráti Mark, Todd a Zola študujú na súkromnej právnickej škole. Verili, že im
škola zaručí dobre platenú prácu, no po tragickej udalosti sú nútení zamyslieť sa.
Keď sa trojica dozvie, že sa stali obeťami grandiózneho podvodu, zrodí sa v ich hlave
plán. Púšťajú sa do nerovného boja s miliardárom Hindsom Rackleym. Podarí sa
trom neskúseným študentom podviesť ostrieľaného podvodníka?

MANKELL, Henning
Kým príde mráz / číta Dušan Kubaň / 1195 min.
švédke romány
Staršia žena uvidí muža v lesíku, ako podpal'uje labute. Muž ju zabije a zahrabe s
bibliou v ruke. Podľa odtlačkov prstov ho identifikujú ako náboženského fanatika a
podpaľača Janneka Langasa, ktorý ušiel z psychiatrickej liečebne. Zakrátko sa
Langas podpáli a ukáže sa, že patril do fanatické] kresťanskej sekty, ktorej členovia
postupne umierajú.
.

GILLEROV

A

Katarína

Dievča v zrkadle / číta Katarína Turčanová /750 min.
slovenské romány
:~ .
Hotely, koncertné sály, ustavičné cestovanie - tak vyzeralo detstvo Olívie. Chýbali jej
kamarátky a pocit rodinnej istoty. Tú neskôr nachádza ako dospelá v Jonášovej
rodine a kamarátke Dorote, ktorá sa snaží vyrovnať so životnými sklamaniamL
Nádejou pre Dorotu sa stáva sympatický osamelý muž. Keď však kamarátky nájdu v
pivnici jeho vily ukrytú bábiku a detské oblečenie, nádej sa mení na podozrenie.

SASKOVÁ, Lucia
Rozpoltená / číta Antónia Kurimsky-Ol'šavská / 919 min.
slovenské romány
Dve mladé ženy, dva životy, dva osudy. Spája ich spoločný lekár a psychiatrická
klinika, napriek tomu sa nikdy nestretnú. Aký je život s halucináciami alebo
maslvnyrni \iýpadkami pamäti? Jedna žena uteká pred pravdou, druhá pred smr^’ou,
idú však tou istou cestou. Dostanú sa do rovnakého cieľa?

TOMČíK, Vladimír
Po stopách dávnej Bratislavy: ako sa v hlavnom meste žilo kedysi? : zaujímavosti
a fakty nielen z Prešporka / číta Jozef Lapšanský /300 m in.
populárno-náučné publikácie
Kniha plná legiend a historických faktov o Bratislave. Určená je nielen potomkom
rodených Prešporákov a obyvateľom hlavného mesta, ale všetkým, ktorých zaujíma
ako sa kedysi u nás žilo.

RIMOV Á, Andrea
Chodba hrôzy / číta Lucia Hrašková /499 min.
slovenské romány
Keď Saša pri m am inom hrobe natrafí na Hansa, prebudí sa v nej zvedavosť. Aké
tajom stvo ukrýval dlhých tridsať rokov? Náhodná návšteva u Hansa sa prem ení na
nočnú moru. Chodba hrôzy sa stáva miestom, kde sa platí za chyby a kde nie je čas
na I'útosť či odpustenie. Iba na záchranu a zúfalý boj o prežitie.

BANÁŠ, Jozef
Prebijem sa! : Štefánik Muž železnej vôle / číta Peter Lejko /1427 min.
slovenské biografické romány
Po takm er sto rokoch vychádza kom plexný román o Milanovi Rastislavovi
Štefánikovi. Jozef Banáš sa v obsažnom diele pokúša odhaliť najväčšie tajom stvá
spojené so Štefánikom a jeho dobou.

SOLTÉSZ, Arpád
Sviňa / číta Michal Novák /771 min.
slovenské politické romány
Sviňa je fiktívny príbeh, ktorý sa neodohráva na Slovensku, ale vo vym yslenej
m alebnej krajinke. Nie je to dokument, ale vykreslenie atm osféry súčasnosti. Príbehy
jednotlivých postáv vykresl'ujú systém, v ktorom neexistujú hranice medzi m afiou a
politikou ani zločinom a zákonom . Život je bezcenný, smr^’ je tovar.

STAŠíKOV Á GALVÁNKOVÁ, Alena
Žofia Bosniaková - slovenská svätica : kto bola Žofia Bosniaková : štyri želania Žofie
Bosniakovej / číta Kristína Prekopová /157 min.
biografia
Prečo zom rela Žofia Bosniaková, ktorá žila príkladným životom v láske k Bohu,
m anželovi a deťom, v takom mladom veku? Aký život prežila táto obdivuhodná žena,
ktorá všetku lásku a energiu venovala iným? Svoj život zasvätila láske a po smrti
bola odm enená najnezvyčajnejším darom, jej telo zostalo štyristo rokov neporušené.
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MACHAČOV Á, Adriana
Keď láska zabíja /číta :M irialľila ;Fedorková/ 518 min.
slovenské romány
:
,
Denisu Jungovú zasiahla manželova nevera ako prudká živelná pohroma. So šíovarm
- ked' si myslíš, že život bezo mňa bude lepší, tak to skús - vvhodrtvana
nekornpromísne z ich luxusného bytu. Následky ich rozchod u však nepredvídala. Iba
ona sama vie, že silu len predstierala.

NESB0, Jo
Smäd /číta Dušan Kubáň/ 1333 min.
nórske detektívne romány
V Osle nájdu mŕtve ženské telo vo vlastnom byte obete. Na k rk u rn á stopy po
železnom chrupe a z tela vycicanú krv. Vyšetrovací tím vedie Katrine Brattová.
Pribúdajú ďalšie obete, ale spája ich jedno: všetky ženy boli aktívne na internetovej
zoznamke.

NIŽŇANSKÝ, Štefan
Dobrodruh Saša /číta Jozef Lapšanský/ 720 min.
biografické romány
Táto kniha prináša neuveriteľné príhody bratislavského dobrodruha, kráčajúceho
sprvu I'ahkovážne živdtor1Í' po úzkom rnantínell, z ktorého mohol padnúť do priepasti
kriminality, zločinu, zatratenta ... Osobne sa poznal a stretával s m nohým i vekslákmi,
pašerákmi a viacerým i bossmi bratislavského podsvetia

VUJICIC, Nick
život bez hraníc. Inšpirácia pre štalene dobrý život /číta Michal Novák/ 704 min.
biografické romány
Ako by vyzeral váš žlvot, keby všetko 001'0 možné? Nick V ujicic sa narodil bez rúk a
nôh, podarilo sa m ú však prekonať svoje postihnutie a vedie nezávislý, bohatý,
plnohodnotný a i "šialene dobrý" život. Je vzorom pre každého, kto hl'adá skutočné
šťastie ..

WURM, M Qnika
Nesmieš ma ,rnH9yať. Farby lásky l./číta Antónia Kurim sky-O l'šavská/ 844 min.
slqyensk~ romány
Prečítajte si pútavý príbeh konžskej otrokyne Ashanti a jej m ajitel'a Arthura a
m oderný príbeh ~ súčasnosti medzi korunným princom zo Saudskej Arábie a
belqíckeu gem ologičkou Sandy de Vos.

WURM, Monika
Nesmieš ma milovať. Prekliaty tanzanit 2. /číta Antónia Kurim ský-O l'šavskáj 957 min.
slovenské romány
Dej knihy nie je iba príbehom o láske, ale aj o neuveriteľnej túžbe človeka chcieť
prežiť aj nemožné. Pripravte sa na silný dej, ktorého historická časť vám svojou
krutosťou vyrazí dych, alebo sa tešte na okam ihy nehy, ktoré vám poláskajú dušu.

MINIER, Bernard
T ma jčíta Igor Šabekj 1192 min.
francúzske detektívne romány
Na Štedrý deň objaví Christine Steinmeyerová, rozhlasová moderátorka z Toulouse, vo
svojej poštovej schránke list od ženy, ktorá v ňom oznamuje svoju samovraždu. Christine je
presvedčená, že sa list dostal do jej schránky omylom. Chyba? Ale na druhý deň jej zavolá
do rádia neznámy poslucháč, ktorý ju obviní z toho, že nič neurobila ...

ZIBURA, Ladislav
40 dní pešky do Jeruzalém a jčíta Prevzaté/ 557 min.
české autobiografické príbehy
Ladislav Zibura si zbalil batoh a vydal sa po vlastných do Jeruzalem a. Bez m apy a
orientačného zm yslu prešiel 1400 kilom etrov naprieč rozpálenou krajinou Turecka a
Izraela. Jeho cesta je príbehom om ylov a pozoruhodných stretnutí.

MAREC, Anton
Aj Spiš ronil svoje slzy jčíta Igor Šabekj 485 min.
slovenské príbehy
V románovej novele znám y spisovateľ spracúva reálie zo spišských dejín, čriepky zo
života M ajstra Pavla z Levoče, Turzovcov, Zápol'ských, Täkäliovcov, Grossovcov, Ján
Brokoffa a bratríckych nájazdov.

HJORTH, Michael & ROSENFELDT, Hans
Nemý svedok jčíta Dušan Kubáňj 1 157 min.
švédske detektívne romány
M ožno nie je vždy bezpečné m ať krásny dom uprostred idylickej prírody ďaleko od
I'udí, v akom bývala rodina Carlstenovcov. Jedného dňa im pri vchodových dverách
zazvoní muž. V ruke má brokovnicu a v hlave jediný ciel': všetkých zlikvidovať.
Matku, otca aj dve m alé deti. Ale prečo? Našiel sa iba jediný odtlačok topánky. Patrí
však skutočne vrahovi?
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ALEXANDEROVÁ, Tamera
Získaj si jej priazeň: román z veľkostatku Belle Meade /číta Beáta Drotárová/ 890 min.
americké romány
Maggie Lindenová si zaumieni, že jej kôň sa stane šampiónom. ír Cullen McGrath zanechal
úspešný život v Anglicku, pretože ho zruinoval dostihový škandál. Od dostihov sa tak chce
držať čo najďalej. Otec Maggie mu však dá ponuku, ktorú nedokáže odmietnuť. Maggin
starnúci otec ale urobí ešte jeden výmenný obchod. Dohoda však zahŕňa nepríjemný detail:
Maggie sa musí vydať za muža, ktorého vôbec nepozná. Muža, akého by si sama nikdy
nevybrala ...
ALEXANDEROVÁ,Tamern
Stav sa o jej srdce: román z veľkostatku Belle Meade /číta Beáta Drotárová/ 766 min.
americké romány
Román Stav sa o jej srdce, ktorý sa odohráva na pozadí skutočného príbehu nashvillského
statku Belle Meade a pôvodného súboru Jubilejných spevákov z Fiskovej univerzity, je
úchvatným ľúbostným príbehom o túžbe po spravodlivosti a navrátení cti v období
amerických dejín, keď boli tieto hodnoty neisté a dali sa vybojovať len ťažko.
KING, Stephen
Inštitúcia /číta Michal Novák/1575 min.
americké romány
Uprostred noci ozbrojené komando potichu zavraždí rodičov dvanásťročného Luka Ellisa a
chlapca naloží do auta. Luke sa prebudí v Inštitúcii. Je v izbe, ktorá nemá okno. Za dverami
sú ďalšie dvere a za nimi ďalšie deti s mimoriadnym nadaním - ovládajú telekinézu alebo
telepatiu. Slúžia neznámemu účelu. Luke vie, že nemá vel'a možností, ako pomôcť sebe a
svojim novým kamarátom. Vyberá si medzi vel'kým a menším zlom -len nevie, ktoré je
ktoré.
TARTT,Donna
Tajný príbeh /číta Peter Cibula/1635 min.
americké romány
Spoveď hlavného hrdinu Richarda Papena, ktorý sa v spomienkach vracia do svojich
študentských rokov na malej vermontskej univerzite, kde našiel taký životný štýl, po akom
vždy túžil- prenikne do skupiny bohatých a svetáckych študentov, ktorých si charizmatický
profesor vybral do svojho seminára. Richard, očarený novými priateľmi, vo svojej
zaslepenosti netuší, že spáchali zločin, hoci sa mu to stalo takmer pred očami.
KEELANDOVÁ, Vi
Krásny omyl/číta Katarína Turčanová/ 599 min.
americké romány
Rachel stretla raz večer v bare Caina Westa. Prihovoril sa jej, no ona bez mihnutia oka mu
vynadala do klamárov a podvodníkov. Vysvitlo však, že vybehla na nesprávneho. Čudovala
sa, prečo sa tváril tak nechápavo. Z podniku zdúchla a ani sa neospravedlnila. Zbytočná
strata, aj tak ho už viac nestretne. Presne to si myslela ... až do chvíle, keď na druhý deň
ráno vošla do triedy. Neznámy z baru, bol jej profesor a Rachel bola jeho asistentka.

OKEOV Á, Janette
Keď srdce zavolá /číta Miriama Fedorková/ 442 min.
kanadské romány
Elizabeth Thatcherová si nájde miesto učitel'ky v škole na úpätí kanadskej časti Skalnatých
vrchov v nehostinných podmienkach. Napriek tomu je odhodlaná uspieť v neľahkej úlohe
zapadnúť medzi miestnych a formovať srdcia a mysle svojich žiakov. S rovnakou
zanovitosťou si drží odstup od všetkých mužov. Až kým nestretne Wynna Delaneyho, člena
Kráľovskej kanadskej jazdnej polície ...
BENGTSDOTTER,Lina
Annabelle : staré rany sa otvárajú ... a desivé tajomstvá vyplávajú na povrch /číta Dušan
Kubaň/ 712 min.
švédske romány
Zmiznutie sedemnásťročnej Annabelle vyvolá v malom mestečku Guílspánq rozruch. Čo sa
tomu mladému dievčaťu mohlo stať? Na miesto sú povolaní vyšetrovatelia zo Štokholmu
Charlie Lagerová a jej kolega Anders. Vyšetrovanie postupne otvára staré rany a na povrch
sa dostávajú desivé tajomstvá minulosti. Záhada zmiznutia Annabelle otriasa aj
inšpektorkou. Vracia ju k jej vlastným spomienkam, do chvíle, keď niekoho nechala zomrieť ...
SAVARIJOVÁ, Veronika
Neskromná nádej /číta Eva Cibulová-Ryšáková/ 435 min.
slovenské romány
Tvrdohlavá lekárka Klára musí stáť až pred hrozbou vážnej diagnózy, aby spochybnila smer
svojej životnej cesty. Zo strachu pred utrpením sa vyberie hl'adať alternatívne postupy liečby.
Keď nečakane nájde lásku u čudesného kolegu Samuela, začína hľadať odpovede vo
vlastnom vnútri. Spoločne zisťujú, že cesta k vyliečeniu a k spokojnému životu sa opiera o
slobodu a skutočné pocity voči sebe samému.
HUNTEROVÁ, Kristi Ann
Záhadná guvernantka : sídlo Haven Manor 1 /číta Beáta Drotárová/ 914 min.
americké romány
Kit sa po desiatich rokoch opäť ocitá v Londýne. V ohrození života narazí na Grahama, lorda
Whartona. Ten sa vydáva po stopách priateľovej zmiznutej sestry. Je presvedčený, že Kit vie
o dievčati viac, než priznáva. Kit na jednej strane by Grahamovi vel'mi rada všetko vysvetlila,
no zároveň nemôže riskovať, že odhalením pravdy by ublížila tým, ktorých miluje. Podarí sa
Kit udržať tajomstvo a zároveň priazeň lorda Whartona?
HUNTEROVÁ, Kristi Ann
Odvážna dáma: sídlo Haven Manor 2 /číta Beáta Drotárová/ 962 min.
americké romány
Daphne Blakemoorová si posledných dvanásť rokov spokojne nažívala v ústraní vo svojom
vlastnom svete. Jedného dňa však panstvo, kde pracuje ako gazdiná, zdedí nový markíz.
Ten je nepopieratel'ne spojený s jej minulosťou a všetko, čo má, je odrazu v ohrození.
William, markíz z Chemsfordu, má v živote jediný ciel': byť pravým opakom svojho otca.
Predstava nového života v ústraní malebného vidieka sa mu javí ako skvelý nápad ... až kým
mu jeho nová gazdiná neobráti život hore nohami.
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KEPLER, Lars
Zrkadlový muž / číta Dušan Kubaň/ 1013 min.
švédske romány
Cestou domov zo školy zmizne mladé dievča. Napriek úsiliu polície aj rodiny sa ju nepodarí
vypátrať. O pät' rokov ju nájdu brutálne zavraždenú na detskom ihrisku uprostred Štokholmu.
Čo vedie k únosom mladých žien a aký plán majú s nimi únoscovia? Ako vel'mi bolí rodičov
smrt' dcéry a kam až siaha túžba po moci a naplnení vlastných predstáv o "božom" poslaní?
KUNDERA, Milan
Sviatok bezvýznamnosti / číta Lukáš Šepták! 150 min.
francúzske romány
Rozsahom útly, no obsahom hutný román je príbehom štyroch priateľov v súčasnom Paríži.
Ramon, Charles, Caliban a Alain sa rozprávajú o banálnych veciach, no za nimi sa však
skrýva hlbší význam, ako by sa na prvý pohl'ad mohlo zdať. Ako to už v Kunderových
románoch chodí, všetko so všetkým súvisí. Čitateľ keď dočíta, môže meditovať o smrti,
zabúdaní a tajnom pôvabe vážnej choroby.
PILJAR, František
Ret'azenie /číta Jozef Kramár/ 540 min.
slovenské poviedky
Zbierka dvadsiatich troch poviedok, je naplnená tichou pokorou k I'udským osudom,
k človeku. Všechochuť poviedok dotvárajú rôzne žánre. Nájdeme tu nežnú Iyrizovanú prózu,
cynický realizmus a to všetko tvorené darom rozprávača, majstra dialógov a prekrásnych
opisov prírody, charakteristík postáv. Nenútene nastavuje zrkadlo dobru a zlu, konfrontuje
ich v čase minulom i súčasnom a tak dáva príležitosť zastaviť sa, spoznať aj sám seba
a pochopiť žitie ako také.
ADAMS, Lilly
Hviezdy blízko nás /číta Katarína Turčanová/ 870 min.
nemecké romány
Emma vedie vzrušujúci život, teda aspoň podla jej úspešného účtu na instagrame.
Skutočnosť je však celkom iná. Emma býva sama v maličkom apartmáne v Londýne. Má
strach z kontaktu s okolitým svetom a len zriedkakedy vytiahne päty z domu. Uvoľní sa
jedine na strešnej terase, v noci, keď mesto stíchne a na oblohe zažiaria hviezdy. Jedného
dňa sa však do vedľajšieho bytu nasťahuje atraktívny Nathan a Emmin skutočný aj digitálny
svet sa zo dňa na deň prevráti hore nohami.
DÁN, Dominik
V tieni /číta Peter Čižmár/ 712 min.
slovenské romány
Táto kniha je návratom k ponožkovému vrahovi, ktorý vyčíňal v rokoch 1990-1992. Vražda,
ktorú teraz vyšetrovací tím z kancelárie stoštyridsaťjedna rieši má ale pár nezrovnalostí
oproti predchádzajúcim vraždám. Znamená to, že vrah uskutočňuje zmeny v konaní, aby
zmiatol vyšetrovateľov, alebo sa ho niekto snaží napodobniť a ušlo mu niekoľko detailov?
CARTER, Chris
Kat /číta Peter Lejko/ 870 min.
anglické romány

V losangeleskom kostole leží pred oltárom zakrvavené bezhlavé telo kňaza. Je starostlivo
naaranžované, nohy má vystreté, ruky prekrížené na hrudi a v krku vrazenú hlavu psa.
Detektív Robert Hunter sa sprvu domnieva, že ide o rituálnu vraždu. Ale keď sa objavia
ďalšie telá, zmení názor. Všetky obete prišli o život spôsobom, ktorý priamo súvisel s tým,
čoho sa najviac báli. Ich nočné mory sa stali skutočnosťou. Ale odkial' sa o nich vrah
dozvedel?
MORGENSTERN, Erin
Bezhviezdne more Ičíta Lucia Hrašková/1 040 min.
americké romány
Zachary objaví v knižnici zvláštnu knihu a na jej stránkach jeden deň z vlastného detstva
popísaný do neskutočných detailov. Zároveň natrafí na tri stopy - včelu, meč a kl'úč -, ktoré
ho zavedú na literárny maškarný ples. Krátko nato sa ocitne v prastarej knižnici hlboko v
podzemí, kde sa nachádzajú všetky zabudnuté mestá. Zachary sa musí mať na pozore pred
strážcami, ktorí chránia jedinečnú zbierku.
RÚŽIČKOV Á, Zuzana a HOLDENOV Á, Wendy
Sto zázrakov: z koncentračných táborov na medzinárodné koncertné pódiá I číta Dora
Kulovál 870 min.
autobiografické spomienky
Svetoznáma klaviristka, čembalistka a hudobná pedagogička Zuzana Rúžičková je žena, pre
ktorú bola hudba celým jej vesmírom. Jej idylické detstvo v Plzni zničil nástup fašizmu a
nútená deportácia do koncentračných táborov. Hoci sa jej podarilo holokaust prežiť, nikto
neveril, že sa bude môcť venovať hudbe profesionálne. Navzdory nepriazni osudu sa zo
Zuzany stala legenda českej klasickej hudby.
MILTON, John
Stratený raj /číta Peter Pilzl 780 min.
anglická poézia
Kniha je strhujúcim veršovaným spracovaním tematiky biblickej knihy Genezis v dvanástich
knihách Je dôkazom básnického génia Johna Miltona, ktorý aj s výrazným zdravotným
handicapom ako nevidiaci bol schopný vytvoriť mnohorozmerné dielo. V Stratenom raji
Milton po prvý raz v dejinách anglickej literatúry použil blankvers ako veršový rozmer eposu.
COOPEROVÁ, Ellison
Obeta /číta Peter Čižmár/ 857 min.
americké romány
Agentka Sayer Altairová skúma mysle psychopatov. Do služby ju povolajú, keď objavia
jaskyňu plnú starých I'udských kostí a dvoch čerstvých mŕtvol. S ich smrt'ou má niečo
spoločné žena, ktorú nedávno uniesli aj s jej malou dcérou. Sayer musí odhaliť súvislosť
medzi starými pozostatkami a novými telami, skôr než sa unesená matka a dieťa stanú
ďalšími obeťami.

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 sm utný
príbeh svojej m ladosti.
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 sym patického 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 m iluje, alebo je to len pretvárka?
BALOGHOVÁ, M ary
Vysnívaný manžel /číta Katarína Turčanová/ 735 min. kanadské romány
Alexander zdedil nielen titu l 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, M artin
Okolo sveta 1 : zážitky profesionálneho cestovateľa /číta Igor Šabek/ 375 min.
populárno-náučné publikácie
M artin patrí medzi ľudí, o ktorých sa dá povedať, že sa stali cestovateľm i na plný úväzok.
O tom nás presvedčí na stránkach svojho prvého cestopisného výberu, plného
humorných, ale aj dram atických situácií. V knihe nám ponúka dvojmesačnú plavbu
historickou plachetnicou do Antarktídy, neskutočné splavenie rieky Kongo, zimný
prechod v extrém nych teplotných podmienkach cez Čukotku.
RILEYOVÁ, Lucinda
Tieňová sestra 3. diel: Star/číta Beáta D rotárová/ 1342 min. írske romány
Po náhlej sm rti m ilovaného otca - tajom ného m iliardára, sa Star D'Apliése, ocitne na
životnej križovatke. Otec je j zanechal indíciu, podľa ktorej sa môže dopátrať k
skutočném u 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 je j cestu do celkom iného sveta...
RIEBLING, Mark
Cirkev špiónov ; pápežova tajná vojna proti H itlerovi /číta Jozef Lapšanský/ 831 min.
literatúra faktu

Mlčanie Vatikánu o nacistickýcin zločinoch je stále ostro diskutovanou tém ou. Historici
obvinili pápeža Pia XII. zo spolupáchateľstva na holokauste a nazvali ho Hitlerovým
pápežom. Ako to bolo naozaj? M ark 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 D rotárová/ 1386
min. írske romány (anglicky)
Ally sa pripravuje na jedny z najnebezpečnejších jachtárskych pretekov, keď dostane
správu, že náhle zomrel je j adoptívny otec. Ponáhľa sa do rodinného sídla, kde sa dozvie,
že otec - záhadný m iliardár zanechal každej dcére vzrušujúci kľúč k tajom stvu 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 dobrodružstvam i Egypťanov, Feničanov, Grékov a
Rimanov, plaviacich sa či pochodujúcich oceánmi a púšťami, a na pozadí týchto ciest
vykresľujú fascinujúci príbeh toho, ako sa starovekém u človeku rozrastal svet pred
očami, ako sa poznatky o Stredom orí postupne prem enili na predstavu o zemskej
pevnine, tiahnucej sa od západnej A friky až po Čínu.
RILEYOVÁ, Lucinda
Sedem sestier l.diel: Maia /číta: Beáta Drotárová/1215
min. írske romány
Strhujúci úvodný román historicko-rom antickej série o osudoch nevlastných sestier Maie,
Ally, Star, Cece, Tiggy, Electry a M erope, siedmych sestrách. Každý príbeh sa začína v
zámku na brehu Ženevského jazera, domove všetkých sestier. Zídu sa tam po správe o
sm rti otca, tajom ného m iliardára, ktorý ich adoptoval v detstve a každej zanechal obálku
s odkazom na ich m inulosť a záhadný pôvod. Prvý diel opisuje príbeh Maie, najstaršej
sestry, ktorú je j 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 sm rti grófa zo Shiringu, sa č ita te ľ znovu vracia do
Kingsbridgea, z ktorého sa stalo prosperujúce a významné mesto. Sledujeme pohnuté
osudy potom kov, ktorých pokrvná línia vedie priam o k Jackovi Builderovi, staviteľovi
kingsbridgeskej katedrály. Na veky vekov je síce pokračovaním príbe hu Pilierov zeme,
ale sam ostatný dej sa odohráva za vlády Eduarda III. počas storočnej vojny, ktorá
priniesla nekonečné roky neistoty a nestability, chorôb, hladu a chudoby.

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, M artin 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 M alý / 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 16 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.

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, M atteo
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. Kedze 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 Kremľa.
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?

