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PRONSKÁ, Jana
Viazaný prísahou /číta Miriama Fedorl^ová/ 500 min. 
slovensl^é romány
Rytier Samuel de Gara pricliádza v prestrojení za potuinélio pevca na lírad 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  
veľmožom Jánom Zápoľským, 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 neľahkou 
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 očitá 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 ľudí. 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 hľadať 
šťastie - až kým jej náhoda neprivedie do cesty príťažlivého Marcela Lamarra, markíza 
Dorchestera.



LAPŠANSKÝ, 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 Margít 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 Šacha Batthyany sa vo svojej knihe usiluje rozpliesť záhadu tejto 
masovej vraždy.

MAY, Peter
Tajomstvo tretej hviezdy /číta Lukáš Šepták/ 585 min. 
škótske romány
Mare 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 ľudí 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 min. 
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 ľudí 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 niekoľko 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 ľudí 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 veľkom 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 min. 
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, Elien Stekken
Bez hanby o ohanbí: všetko, čo ste chceli vedieť o vagíne a neodvážili ste sa opýtať / 
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 smrť.

ATWOOD, Margarét
Volali ma Grace Ičíta Lucia Hraškovál 1028 min. 
kanadské romány
Kanadská spisovateľka Margarét 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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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 Rackieym. 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 podpaľuje 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 83, 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 sklamaniami 
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-Oľšavská / 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 
masívnymi Mýpadkami pamäti? Jedna žena uteká pred pravdou, druhá pred smrťou, 
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 min. 
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.



RÍMOV Á, Andrea
Chodba hrôzy / číta Lucia Hrašková /499 min. 
slovenské romány
Keď Šaša pri maminom hrobe natrafí na Hansa, prebudí sa v nej zvedavosť. Aké 
tajomstvo ukrýval dlhých tridsať rokov? Náhodná návšteva u Hansa sa premení na 
nočnú moru. Chodba hrôzy sa stáva miestom, kde sa platí za chyby a kde nie je čas 
na ľútosť 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 takmer sto rokoch vychádza komplexný román o Milanovi Rastislavovi 
Štefánikovi. Jozef Banáš sa v obsažnom diele pokúša odhaliť najväčšie tajomstvá 
spojené so Štefánikom a jeho dobou.

SOLTÉSZ, Arpád
Sviňa/č íta  Michal Novák/771 min. 
slovenské politické romány
Sviňa je fiktívny príbeh, ktorý sa neodohráva na Slovensku, ale vo vymyslenej 
malebnej krajinke. Nie je to dokument, ale vykreslenie atmosféry súčasnosti. Príbehy 
jednotlivých postáv vykresľujú systém, v ktorom neexistujú hranice medzi mafiou a 
politikou ani zločinom a zákonom. Život je bezcenný, smrť je tovar.

STAŠÍKOV Á GALVÁN KOVÁ, Alena
Žofia Bosniaková - slovenská svätica : kto bola Žofia Bosniaková : štyri želania Žofie
Bosniakovej / číta Kristína Prekopová /157 min.
biografia
Prečo zomrela Žofia Bosniaková, ktorá žila príkladným životom v láske k Bohu, 
manželovi 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 odmenená najnezvyčajnejším darom, jej telo zostalo štyristo rokov neporušené.
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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 päť rokov ju nájdu brutálne zavraždenú na detskom ihrisku uprostred Štokholmu. 
Čo vedie k únosom mladých žien a aký plán majú s nimi únoscovia? Ako veľmi bolí rodičov 
smď 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 pohľad 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
Reťazenie /číta Jozef Kramár/ 540 min. 
slovenské poviedky
Zbierka dvadsiatich troch poviedok, je naplnená tichou pokorou k ľudským osudom, 
k človeku. Všechochuť poviedok dotvárajú rôzne žánre. Nájdeme tu nežnú lyrizovanú 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 podlá 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 Róbert 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 odkiaľ 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 kľúč -, 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 / 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, EIMson
Obeta /číta Peter Čižmár/ 857 min. 
americké romány
Agentka Sayer Altairová skúma mysle psychopatov. Do služby ju povolajú, keď objavia 
jaskyňu plnú starých ľudských 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.
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HAJDUKOVÁ, Michaela Ella
Berlínske hviezdy /číta Lucia Hrašková/ 1005 min. 
slovenské romány
Zlaté dvadsiate roky v Berlíne. Lina je žurnalistka, ktorá pozná všetkých dôležitých ľudí z 
filmovej i divadelnej brandže. Keď sa Berlín začína obliekať do nacistických vlajok, vlastnou 
šikovnosťou sa dostane až do blízkosti vodcu. I ju na istý čas strhnú idey a program 
národných socialistov. Jedna noc s vôňou ohňa však zmení jej život. Reinhard, člen SS si 
zaumieni dostať drzú novinárku, v ktorej klíči nenávisť. Tú uhasí len pravda. No potrvá dlho, 
kým si z tvárí strhnú masky.

STRUKUL, Matteo
Mediciovci : Úpadok rodu /číta Igor Šabek/ 698 min. 
talianske romány
V 17. storočí je Paríž plný neresti a násilia. Mária de' Medici, mladá nevesta Henricha IV. 
Burbonského, sa musí vysporiadať so šľachticmi, ktorí sa chcú intrigami zmocniť trónu. Keď 
Henrich IV. Burbonský zomiera ako obeť sprisahania, na politickú scénu vstúpi kardinál 
Richelieu. Práve kardinál získa po kráľovej smrti veľkú moc a zradí svoju najväčšiu 
podporovateľku Máriu de' Medici.

WASIK, John F.
Záblesk geniality ; nestarnúce lekcie kreativity od Nikolu Teslu /číta Dušan Kubaň/ 479 min. 
populárno-náučné publikácie
„Do konca tohto storočia budú ľudia komunikovať jednoduchými vreckovými prístrojmi. 
Frekvencia zemetrasení sa zvýši...“ Takto predpovedal budúcnosť vynálezca srbského 
pôvodu Nikola Tesla. O desaťročia neskôr sa z jeho mena stala značka, ktorá je synonymom 
pokroku a inovácií. Ako Tesla dokázal tak výrazne predbehnúť svoju dobu? Autor John F. 
Wasik vám predstaví lekcie, vďaka ktorým sa naučíte premýšľať rovnako inovatívne aj vy.

CAPLINOVÁ, Júlie
Kaviareň v Kodani /číta Lucia Hrašková/ 785 min. 
anglické romány
Mladá Katie nikdy nemala ustlané na ružiach. Mama jej zomrela príliš skoro a otec nezvládol 
situáciu práve najlepšie. Napriek tomu si dokázala vybudovať úspešnú kariéru v jednej 
z najprestížnejších londýnskych PR agentúr a nájsť skvelého priateľa. K šťastiu jej chýbalo 
už len vytúžené povýšenie. Sny o úspešnej kariére zrazu visia na vlásku, keď sa dozvie, že 
jej priateľ ukradol nápad, vďaka ktorému ho povýšili namiesto nej. A tak sa Katinou 
poslednou nádejou stáva cesta do Kodane.

JAKUBECZOVÁ, Monika
Kozmická láska : galaktické spomienky duše /číta Ivana Šeptáková/ 810 min. 
slovenské romány
Kniha Kozmická láska je román nielen o láske dvoch duší, ktoré sa nájdu, zaľúbia, žijú 
nádherný život, osud ich však rozdelí a začnú hľadať cestu k opätovnému stretnutiu. Hovorí 
aj o večnej láske, ktorú všetci hľadáme a túžime zažiť. Príbehy a udalosti sú opísané z 
pohľadu vyšších dimenzií, anjelov a iných svetelných bytostí.

BENGTSDOTTER, Lina
Beatrice : niektoré mosty je lepšie spáliť... /číta Dušan Kubaň/ 652 min.



švédske romány
Inšpektorku Charlie Lagerovú zavolajú do Karistadu, kde sa stratilo deväťmesačné 
dievčatko. Rodičia sú v šoku a obávajú sa najhoršieho. Charlie sa snaží bábätko čim skôr 
nájsť, no ako sa zdá, každý niečo tají a nikto nechce povedať celú pravdu o zmiznutí malej 
Beatrice. Čas plynie a šance nájsť dieťatko živé sú čoraz menšie. Akú úlohu v zmiznutí 
Beatrice zohrávajú jej rodičia? Čo taja ich známi? Mohol by tento prípad nejako súvisieť 
s Charlinou bolestivou minulosťou?

BROWN, Sandra
Dokonalá lesť /číta Peter Cibula/ 850 min. 
americké romány
Agent FBI Drex Easton zasvätil celý život jedinému cieľu -  dolapeniu sériového vraha. Po 
páchateľovi neostávajú telá obetí ani žiadne stopy. Ženy vždy záhadne zmiznú spolu s 
peniazmi z bankových účtov. Po rokoch pátrania sa objaví stopa, ktorá vedie k 
šesťdesiatnikovi Jasperovi Fordovi. Podarí sa Drexovi získať kľúčové dôkazy, ktoré by Forda 
spojili aspoň s jedným prípadom? Alebo mu priamo pred očami predvedie ďalšiu dokonalú 
lesť a znovu zmizne ako duch.

GILLEROVÁ, Katarína
Priveľa tajomstiev /číta Eva Cibulová Ryšáková/ 692 min. 
slovenské romány
Prečo sa Romana nečakane rozhodne nastúpiť ako predavačka v obchode s kabelkami? 
Šéfka necháva Romanu v predajni dlho samu, a tak Romana nemá čas na stretnutia s 
Jakubom. Keď sa konečne stretnú, zasiahne do ich vzťahu Jakubovo tajomstvo. Romanin 
život sa ešte väčšmi zamotá, keď ju nečakane vyhľadá bývalý priateľ Kamil. Život je plný 
náhod a Romana postupne odkrýva nepríjemné pravdy i tajomstvá, ktoré pred ňou skrývajú 
jej najbližší.

KING, Stephen
Temná veža VII : Temná veža /číta Lukáš Šepták/ 1950 min. 
americké romány
Na začiatku posledného dobrodružstva je Rolandov ka-tet roztrúsený v rôznych časoch a 
svetoch. Len čo sa ka-tet opäť spojí, priatelia sa vydajú na cestu do sídla vlkov v Hrome, aby 
odhalili, načo potrebujú služobníci karmínového kráľa mozgy dvojčiat z Cally Bryn Sturgis. 
Odpoveď je desivá a priamo súvisí s Rolandovou výpravou za Temnou vežou, ktorá je čoraz 
bližšie. Podarí sa ju pištoľníkovmu ka-tet nájsť a vystúpiť na jej vrchol?

PRONSKÁ, Jana
Právo na lásku /číta Antónia Kurimsky Oľšavská/ 520 min. 
slovenské romány
Blanka nemá v manželstve s Mikulášom Révaiom na ružiach ustlaté. Pán Blatnice je surový 
ukrutník, ktorý manželku drží na hrade ako vo väzení. Preto sa mu nepáči, že uhorský kráľ 
Ladislav pozve Blanku na hrad Sklabiňa, aby robila spoločnosť manželke francúzskeho 
veľvyslanca. Medzi hosťami je aj kapitán veľvyslancovej stráže Damien d'Ansacq, ktorého 
Blanka očarí na prvý pohľad. Ani mladej žene nie je kapitán ľahostajný, no rokmi zakorenený 
strach z manžela jej bráni, aby mu dala čo i len najmenšiu nádej.
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KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa
Manželky po rokoch /číta Antónia Kurimsky Oľšavská/ 708 min. 
slovenské romány
Štyri priateľky -  Iva, Diana, Martina a Michaela -  sa k autorke po dvadsiatich dvoch 
rokoch vrátili. Príbeh o štyroch ženách, ktorých život rokmi prešiel nevyhnutnou 
premenou. V niečom sa zmenili ony, veľa sa udialo v ich živote, ale ich túžby a sny 
zostali podobné tým, ktorých aj pred rokmi mali plnú náruč...

FRANTZ, Laura
Neobyčajná žena /číta Beáta Drotárová/ 825 min. 
americké romány
Nebojácna Tessa Swanová spolu s piatimi bratmi vyrástla v pohraničnej oblasti západnej 
Virgínie. Tichého a odvážneho Clay Tygarta vychoval indiánsky kmeň a teraz sa vracia z 
francúzsko-indiánskej vojny. Clay je ako veliteľ pevnosti odhodlaný vyhnúť sa ľúbostným 
pletkám a pri stretnutí s pôvabnou Tessou si udržiava odstup. Keď sa však okolnosti 
dotknú aj jeho srdca, musí sa postaviť tvárou v tvár jednej veľmi osobnej dileme.

RIMMEROVÁ, Kelly
Kým ťa nechám odísť /číta Lucia Hrašková/ 803 min. 
austrálske romány
Ako deti si Lexie a Annie boli veľmi blízke, ako dospelé ženy sú odlišné. Lexie je lekárka, 
Annie je drogovo závislá, bez prostriedkov -  a je tehotná. Annie poprosí sestru o pomoc. 
Jej dieťaťu hrozí, že ho umiestnia do pestúnskej rodiny. Lexie sa maličkej netere ujme 
pod podmienkou, že sestra podstúpi odvykaciu liečbu, ktorú jej nariadil súd. Zvládnu 
sestry ťažkú životnú skúšku?

GRISHAM, John
Vražda na ostrove Camino /číta Michal Novák/ 657 min. 
americké romány
Hurikán na ostrove zrovná so zemou domy a pripraví o život desiatku ľudí. Jednou z 
obetí je aj Neison Kerr, autor trilerov a priateľ Brucea, majiteľa kníhkupectva. Čoskoro 
však vysvitne, že jeho smrf nezapríčinil nespútaný živel. Bruceovi napadne, či pochybné 
postavy z Neisonových románov nemajú základ v skutočnosti. V priateľovom počítači je 
uložený rukopis nového románu. Bruce sa pustí do pátrania a vtedy objaví medzi 
riadkami čosi, čo prekoná všetky Neisonove zápletky.

WIŠNIEWSKA, llona
Biele : ľadové ostrovy Špicbergy/číta Kristína Medvecká-Heretiková/ 470 min. 
poľská próza
Biela je farbou tohto kraja. Obloha, zem i voda sú biele. Špicbergy, najsevernejšie ľudské 
sídlo na svete. Predstavte si dlhý, pol roka trvajúci deň. Neustále svetlo. Slnko sa sotva 
dotkne horizontu, Nekonečnú polárnu noc. Tma pri rannej káve je rovnaká ako pri večeri. 
Ako sa tu dá žiť? Reportážna knižka Biele je výnimočnou kronikou tohto odľahlého 
miesta i jeho obyvateľov.



AUSTINOVÁ, Lynn
V tvojej koži /číta Antónia Kurimsky Oľšavská/ 925 min. 
americké romány
Po skončení vojny opúšťa Audrey rodinné sídlo v Anglicku. Ako ovdovená vojnová 
nevesta potrebuje finančnú podporu svojich amerických svokrovcov, ktorých nikdy 
predtým nevidela. Po príchode do Ameriky však zisťuje, že jej dlhoročná priateľka Eve 
tam už štyri roky vystupuje pod jej menom. Rozmotávaním klbka klamstiev vyplávajú na 
povrch Audrine aj Evine tajomstvá -  a zároveň história ich priateľstva.

FITZEK, Sebastian
Noe /číta Michal Novák/ 1093 min. 
nemecké romány
Nevie, ako sa volá. Netuší, ako sa ocitol v Berlíne a prečo žije ako bezdomovec. Nevie, 
prečo má na pleci čerstvú ranu po guľke. Vie len to, že ho niekto chcel zabiť. Kumpáni z 
ulice ho volajú Noe, pretože toto meno má vytetované na dlani pravej ruky. Kam má ísť? 
S kým sa môže o tom porozprávať? Pátranie po vlastnej identite sa mení pre Noema na 
nočnú moru.

SASKOVÁ, Lucia
Unesená /číta Beáta Drotárová/ 630 min. 
slovenské romány
Po tragickej smrti rodičov trápia hlavnú hrdinku vážne finančné problémy. Úplnou 
náhodou jej do života vstúpi bohatý muž. Čím dlhšie sa s ním stretáva, tým viac otázok si 
kladie: Prečo sa s ňou Dávid neukazuje na verejnosti? Kde sa skrýva, keď sa neozýva 
niekoľko týždňov? A prečo o svojej práci zaryto mlčí? Hlavná hrdinka sa proti svojej vôli 
postupne očitá vo svete, v ktorom ide o peniaze aj o život.

SOO, Kim
Toto je Kórea /číta Kristína Medvecká-Heretiková/ 332 min. 
monografie
Tento knižný sprievodca vás zoznámi s dejinami a úžasnou geografiou Kórey, jej 
jedinečnými zvykmi aj osobitosťami každodenného života. Prináša vyčerpávajúci prehľad 
všetkého, čo je kórejské -  spoznáte kuchyňu, dejiny, architektúru, umenie, svojráznu 
módu, inovatívny dizajn, rodinný život, tradície, filozofiu, hudbu, zemepis a najnovšie 
technológie.

CRAVEN, M.W.
Bábkové divadlo /číta Dušan Kubaň/ 797 min. 
anglické romány
Na severozápade Anglicka vyčíňa sériový vrah. Svoje obete upaľuje v prehistorických 
kamenných kruhoch a nezanecháva po sebe žiadne stopy. Polícia je bezradná. Do 
vyšetrovania sa zapojí suspendovaný detektív Washington Poe. S narastajúcim počtom 
obetí sa Poe ponára do prípadu viac, ako je preňho prípustné. Čoskoro zistí, že existujú 
aj oveľa horšie veci než zhorieť zaživa.



ŠULAJOVÁ, Zuzana
Tajomstvá jedného domu /číta Katarína Turčanová/ 1320 min. 
slovenské detektívne romány
Ženu, ktorú by najradšej videlo mŕtvu azda až priveľa ľudí, zavraždia. Je páchateľom 
jej ponižovaný partner alebo bývalý manžel, ktorého dohnala ku korupcii? Synovia, 
ktorí si jej smrťou finančne prilepšia? Niektorý zo susedov, čo dlhé roky museli 
znášať jej arogantné správanie? Alebo nebodaj niekto celkom iný?

BAČIČ ALIMPIČ, Jeleňa
Kolotoč /číta Lucia Hrašková/ 908 min. 
srbské romány
Autorka opisuje intímnu spoveď baleríny krehkého tela a obrovského ducha, ktorý 
zanechal stopu na všetkých veľkých baletných scénach. Je to príbeh o malých - 
veľkých ľuďoch, ľuďoch žijúcich na salaši, o umelcoch, básnikoch a ich múzach, o 
mestečkách, ránach, ktoré voňajú dulou, o nezabudnuteľných ruských zimách...

ALEXANDEROVA, Tamera
Príbehy z Belmontu 2. Výnimočná krása /číta Beáta Drotárová/ 1375 min. 
americké romány
Eleanor Braddocková bez peňazí a so snahou postarať sa o svojho chorého otca 
prichádza do panského sídla Belmont, kde žije jej teta, najbohatšia žena v Amerike. 
Teta trvá na tom, že svojej neteri nájde manžela. Ale Eleanor sa rozhodne postaviť 
domov pre ženy v núdzi a pre ich deti, ktoré prišli o svojich otcov v občianskej vojne.

BORUŠOVIČOVÁ, Eva
Do plaviek /číta Kristína Prekopová/ 644 min. 
slovenské romány
Prečo do plaviek? Pretože táto kniha je plná textov, ktoré mnohé veci odhaľujú a 
ponúkajú návod, ako preplávať životom, láskou, manželstvom, rodičovstvom, 
každodennými radosťami aj stratami. Do plaviek netreba schudnúť, opáliť sa ani 
inak zdokonaliť. Do plaviek sa treba obliecť.

BRYNDZA, Róbert
Temné hlbiny /číta Igor Šabek/ 728 min. 
anglické detektívne romány
Keď dostane detektívka šéfinšpektorka Erika Fosterová tip, že by kľúčový dôkaz vo 
veľkom drogovom prípade mohol byť ukrytý v nepoužívanom kameňolome na okraji 
Londýna, nariadi jeho preskúmanie. Z hlbín však jej kolegovia vyzdvihnú nielen 
dôkazy k tomuto prípadu, ale aj kostru malého dieťaťa.



GAVENDA, Marián
Retro-vízie. Komentáre zrejúce v čase /číta Jozef Lapšanský/ 508 min. 
kresťanská filozofia
Knihu tvoria komentáre, odzrkadľujúce niekdajšie aktuálne dianie. Ich cieľom nie je 
analýza z ekonomického, politického či sociologického aspektu. Na veci sa pozerajú z 
perspektívy viery a ukazujú, aké riešenie ponúka duchovný prístup k životu.

HAJDUKOVA, Michaela Ella
ZlatovláSSka /číta Dora Kulová/ 863 min. 
slovenské romány
Život Sanny Schlosserovej je utrpením. Pripadá jej ako pomalá cesta do pekla. Nebyť 
však podivnej udalosti, ktorá sa stala, vyvíjal by sa celkom inak. Keby nie jej náhlej 
výnimočnosti, nikdy by nevidela sterilizovanie žien a dievčat v Osvienčime, neokúsila 
bolesť na vyšetrovacích stoloch Clauberga, Schultza a Schumanna, nespoznala desivý
úsmev doktora Mengeleho, nestratila najlepšiu priateľku Rivku........ ale ani by
nestretla Gabriela. Gabriela, ktorý by šiel po ňu aj do pekla. A možno tam napokon aj 
šiel.

HOFRICHTER, Róbert -  JANOVICEK, Peter
Z Prešporku do Soľnohradu. Strednou Európou proti prúdu času /číta Igor Šabek/
699 min.
populárno-náučné publikácie
Kniha približuje čitateľsky príťažlivou formou dejiny Bratislavy a oblasti bývalého 
Rakúsko-Uhorska na území medzi Bratislavou a Salzburgom. Autori chcú prispieť k 
lepšiemu spoznaniu nášho západného suseda a zároveň zdôrazňujú nezmyselnosť 
nacionalizmu ako prekonanej ideológie, ktorá v minulosti strednej Európe nepriniesla 
nič dobré.

JESENSKÝ, Miloš
Najväčšie záhady a mystériá Slovenska /číta Peter Lejko/ 810 min. 
populárno-náučné publikácie
Neobjasnené záhady rôzneho druhu neobišli ani našu krajinu. Na území Slovenska sa 
našlo množstvo tajomných nálezov, staré kroniky vydávajú svedectvá o zjaveniach, 
nevysvetliteľných javoch a tajuplných postavách našej histórie. Koľko pravdy je na 
legendách, ktorými sú opradené viaceré lokality na Slovensku?

VAZANOVA, Michaela
Sprisahanie v Prešporku /číta Ľudmila Swanová/ 926 min. 
slovenské ľúbostné romány
Dej knihy sa odohráva v prvej polovici 18. storočia na sklonku vlády cisára Karola VI. 
Podarí sa Félixovi a Elenke uhájiť ich čistú lásku? Stane sa Mária Terézia uhorskou 
kráľovnou?



BREKKE, J0rgen
Uspávanka /číta Dušan Kubaň/ 704 min. 
nórske detektívne romány
Sľubnú mladú speváčku nájdu v lese brutálne zavraždenú s vyrezaným hrtanom. 
Vrah položil na jej telo starožitnú hraciu skrinku. Vyšetrovateľom sa vidí záhadná 
uspávanka, ktorú prehráva povedomá, nik ju však nevie zaradiť.

HONEYMAN, Gaíl
V podstate som celkom v poriadku /číta Ivana Šeptáková/ 813 min. 
škótske romány
Eleanor Olifantová je čudáčka. V spojení s nezvyčajným výzorom -  zjazvené líce, 
rukavica na zakrytie ekzému -  to znamená, že Eleanor je samotárka. Zdanlivo jej nič 
nechýba. Všetko sa však zmení, keď sa zaľúbi do hudobníka Johnnieho.

Jón Kalman STEFÁNSSON
Ryby nemajú nohy. Rodová sága /číta Peter Lejko/ 827 min. 
islandské romány
Román Ryby nemajú nohy s podtitulom „rodová sága" sleduje osudy jednej rodiny od 
prelomu 19. a 20. storočia až po súčasnosť, od dedinky vo východných fjordoch až 
po Keflavík, „najčernejšie miesto na Islande", kde sú iba „tri svetové strany: vietor, 
more a večnosť'.

LAGERCRANTZ, Dávid
Muž, ktorý hľadal svoj tieň /číta Igor Šabek/ 839 min. 
švédske detektívne romány
Napínavý príbeh o zneužívaní štátnej moci, o problematike rodinnej cti, mafiánskej 
brutalite, ale aj o tieňoch minulosti, ktorých sa Lisbeth Salanderová nedokáže dodnes 
zbaviť.

FULMEKOVÁ, Denisa
Konvália. Zakázaná láska Rudolfa Dilonga /číta Silvia Donová/ 274 min. 
skutočné slovenské príbehy
Kniha zaujme všetkých, ktorí majú radi skutočné príbehy plné zvratov, smútku, osudu 
a lásky. Nahliadnite za oponu života slávneho básnika Rudolfa Dilonga.



PAULOVÁ, GilI
Tajná manželka /číta Valéria Furješová/ 937 min. 
škótske romány
Ruskú veľkokňažnú a anglickú novinárku spája jedno z najväčších tajomstiev sveta... 

ROTHMANN, Raif
Umrieť na jar /číta Dušan Ku ba ň/ 459mi n. 
nemecké vojnové romány
Prostredníctvom príbehu dvoch sedemnásťročných mladíkov zo severného Nemecka, 
ktorí sú nútene regrutovaní na front, Rothmann približuje hrôzy a barbarstvo vojny.

VONNEGUT, Kurt
Raňajky šampiónov, alebo. Zbohom, modrý pondelok! /číta Pavol Pivko/ 444 min. 
americké romány
V tejto knihe Kilgore Trout zažije nepríjemné prekvapenie: jeden jeho čitateľ pokladá 
jeho fiktívne príbehy za pravdivé. Výsledkom je neskutočne čierna satira, v ktorej si 
Vonnegut berie na mušku vojnu, sex, rasizmus, túžbu po úspechu, politiku a ničenie 
životného prostredia.

KLASSENOVÁ, Júlie
Maliarova dcéra /číta Beáta Drotárová/ 1095 min. 
americké ľúbostné romány
Regentská romantika, v ktorej nechýbajú záhady, tajné izby a pravdaže ľúbostný 
príbeh... Autorka týmto románom trafila priamo do čierneho.

MOCZARSKI, Kazimierz
Rozhovory s katom /číta Igor Šabek/ 1490 min. 
poľské biografické romány
Mimoriadne silný dokument o vzostupoch a pádoch jedného z najsilnejších 
nacistických pohlavárov i o tom, ako hlboko zakorenené a aké nemenné bolo zlo a 
čierno-biele videnie Tretej ríše. Odkaz tejto knihy smerom k dnešku je zjavný aj po 
štyridsiatich rokoch od jej prvého vydania.
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ADICHIE, Chimamanda Ngozi
Amerikánka /číta Lucia Hrašková/ 1195 min. 
americké romány
Diskriminácia je u autorky diskrimináciou a rasizmus rasizmom. Neexistuje žiadne ALE. 
Taký je aj jej román Amerikánka, v ktorom sa príbeh nevšednej lásky preplieta s tými 
najbolestivejšími miestami ľudského spolužitia.

BRYNDZA, Róbert
Nočný lov /číta Igor Šabek/ 774 min. 
anglické detektívne romány
Jednej horúcej júnovej noci je detektív šéf inšpektora Erika Fosterová privolaná k 
brutálnej vražde. Obeť, vážený praktický lekár, je nájdený vo svojej posteli udusený. 
Zápästia má zviazané a oči vypúlené pod priesvitným vreckom, upevneným tesne pod 
hlavou.

BALOGHOVÁ, Mary
Krásna dedička /číta Jana Dolanská/ 693 min. 
kanadské ľúbostné romány
Prvý diel najnovšej série kráľovnej historickej romance. Humphrey Westcott, gróf 
Riverdale zanechal po sebe veľký majetok a jedno škandalózne tajomstvo, ktoré navždy 
zmenilo život jeho rodiny -  vrátane dcéry, o ktorej nik netušil.

FJELL, Jan-Erik
Svedok /číta Michal Novák/ 782 min. 
nórske detektívne romány
Vincent Giordano sa v 60. rokoch v New Yorku stáva členom neslávne známej 
mafiánskej rodiny Locatelliovcov. Ako krst ohňom dostane za úlohu zbaviť sa svedka.

BÁN, Andrej
Slon na Zemplíne /číta Jozef Lapšanský/ 540 min. 
slovenské príbehy 
Kniha je intímnym svedectvom o krajine i ľuďoch žijúcich svoje životy v dedinách a 
mestečkách ďaleko za horizontom všeobecnej pozornosti. Vedľa muža, ktorý sa 
rozhodol žiť v súlade s prírodou neďaleko Sečoviec stojí príbeh oklamaných farmárov 
a agromafie z východného Slovenska. Reportáže Andreja Bána sú pestrou freskou 
príbehov z krajiny, ktorú poznáme zo všetkých najmenej.



rt^lLTi oo l/n I
Vianočné hodiny /číta Kristína |Vledvecká-Heretíková/ 207 min. 
anglické romány
Autorka vytvára nezabudnuteľný, inšpirujúci sviatočný príbeh o porušených sľuboch 
vykúpených láskou, príbeh o odvahe a sile, ktorý nás bude sprevádzať ešte dlho po 
prečítaní knihy.

HUNERMANN, Wilhelm
Živé svetlo. Historický román o svätej Heldigarde z Bingenu /číta Jana Dolanská/ 694 
min.
nemecké biografické romány
Križiacke výpravy, pápeži a proti pápeži, svetské aj náboženské nepokoje. Práve v 
kulisách stredoveku sa odohráva román Wilhelma Hunermanna Živé svetlo, ktorý 
zaujme najmä vďaka svojej hlavnej hrdinke, svätej Hildegarde z Bingenu.

FILAN, Boris
Po vtákoch /číta Peter Pilz/ 600 min. 
slovenské príbehy
Autor veľkou zvedavosťou a chuťou skúma svet okolo seba, rozpráva prekvapujúce 
príbehy a hľadá siedmu stenu kocky. Mieša jablká s hruškami, zbiera neuveriteľné 
ľudské osudy a s rozkošou sa pozerá veciam pod sukňu.

GOUNELLE, Laurent
Boh cestuje vždy inkognito / číta Lukáš Šepták/ 893 min. 
francúzske romány
Predstavte si, že vám niekto zachráni život a vy mu za to musíte sľúbiť, že urobíte 
všetko, o čo vás požiada... pre vlastné dobro. Nemáte iné východisko, tak súhlasíte. 
Ocitnete sa v neuveriteľnej situácii a nemôžete nič ovplyvniť. Už nie ste pánom 
svojho života, a predsa... je v mnohých ohľadoch vzrušujúcejší ako predtým.

GROFČÍK, Marián
Lada Svetom. Na Žiguli cez Himaláje: Cestovanie na žobráka /číta Dušan Kubaň/ 863 
min.
slovenské cestopisy
Hlavnou náplňou cestovateľskej skupiny LADA Svetom je totiž objavovať 
najzapadnutejšie kúty sveta na predpotopnom stále sa kaziacom vozidle a zažívať tie 
najpodivnejšie situácie a produkovať z nich kvalitné historky.



BARIČÁK, Pavel „Hirax"
Šlabikár šťastia. Strachy, vzťahy, sloboda, /číta Prevzaté/ 1140 min. 
gopulárno-náučné publikácie
Šlabikára šťastia sa zameriava na seba pozorovanie ako spôsob spoznania a čistenia 
sa, vnímanie súvislostí pri veciach, ktoré sa nám neustále opakujú, začatie 
vnútorného dialógu, zbavenie sa zlozvykov a programov, ktoré nám škodia.

FRANTZ, Laura
Dedičstvo Ballantynovcov 1. Kováčov učeň /číta Beáta Drotárová/ 958 min. 
americké historické romány
V jeden decembrový deň roku 1784 prichádza Silas Ballantyne do domu kováča 
Liegea Leea. Silas je rozhodnutý čo najskôr dokončiť učňovský zácvik a vydať sa na 
západ. Ukáže sa ale, že je šikovný remeselník, preto sa Liege usiluje zdržať ho. 
Odvoláva sa na starú tradíciu: učeň sa musí oženiť s jednou z majstrových krásnych 
dcér. Eden je nežná a čistá duša, zatiaľ čo EIspeth živelná a prešibaná. Ktorá si získa 
Silasovo srdce?

FRANTZ, Laura
Dedičstvo Ballantynovcov 2. Na druhom brehu /číta Beáta Drotárová/ 922 min. 
americké historické romány
Na jar 1822 sa Ellie Ballantyneová rozhodne zanechať školu a vrátiť sa k rodičom. Po 
príchode domov si otvorí dennú školu pre mladé slečny. Jednou z jej žiačok je aj 
nenapraviteľná mladá dáma z rodiny Turlockovcov. Turiockovci sú otrokári a zámožní 
obchodníci s whisky, ktorý závidia -iBallantyneovcom ich vplyv. Ellie sa čoraz väčšmi 
zamotáva do spleti vzťahov turiockovského klanu a najviac ju to ťahá k peknému 
Jackovi Turiockovi. Zradí vlastnú rodinu a pridá sa k nepriateľovi?

FRANTZ, Laura
Dedičstvo Ballantynovcov 3. Cesta domov /číta Beáta Drotárová/ 790 min. 
americké historické romány 
Záverečná časť historického románu.

GRATTERI, NIcola
'Ndrangheta /číta Jozef Lapšanský/ 548 min. 
talianska mafia
'Ndrangheta, talianska mafiánska organizácia s takmer nevysloviteľným názvom, v 
júli 1973 v Ríme uniesla Johna Paula Gettyho III., šestnásťročného vnuka ropného 
magnáta a zároveň jedného z najbohatších mužov sveta Jeana Paula Gettyho.
Táto kniha nám ukazuje, že bojovať proti organizovanému zločinu nie je nemožné.



JURÍK, Ľuboš
Navždy zbohom /číta prevzaté/ 331 min. 
slovenské detektívne príbehy
Vo vlastnom byte nájdu zavraždeného vysokého úradníka ministerstva obrany. Je 
vojna. Keď vysvitne, že zmizli tajné dokumenty, napätie sa stupňuje: zasiahli cudzie 
rozviedky, mocnosti, či ľudia z odboja? Situácia je vážna aj pre reportéra AZ.

CONNELLY, Michael
Temná ozvena /číta prevzaté/ 951 min. 
americké detektívne romány
Detektív Harry Bosch za vojny slúžil u takzvaných "tunelových potkanoch" - čistil 
tunely pod vietnamskými dedinami od partizánov. Keď narazí na prípad vraždy 
svojho spolubojovníka v centre Los Angels, rýchlo zistí, že sa temnoty z podzemia len 
tak nezbaví. Bude s ňou musieť bojovať v tuneloch pod svojím rodným mestom aj vo 
vlastnom živote.

SEFČIK, Marcel
Vatikán mojimi očami /číta Jozef Lapšanský/ 553 min. 
populárno-náučné publikácie
Autor mal možnosť vidieť Vatikán toto celosvetové centrum Katolíckej cirkvi, 
oplývajúce architektonickými a umeleckými pamiatkami jej dvetisícročnej histórie z 
viacerých perspektív, a to aj z takých zorných uhlov, aké sa málokomu naskytli.

KRNO, Svetozár
Zo slnečného Balkánu do srdca Európy /číta Igor Šabek/ 465 min. 
cestopisy
Autor vykreslil bývalú Juhosláviu po skúsenostiach s hrebeňovkou začínajúcou sa v 
Splite a končiacou sa na Orave, ktorú uskutočnil pred občianskymi vojnami. Prináša 
obrazy z Dalmácie, Slovinska, východného Rakúska a slovenských Karpát.

KEPLER, Lars
Stalker /číta Dušan Kubaň/ 1234 min. 
švédske romány
Niekto sa vkradol do záhrady rodinného domu a tajne nakrútil ženu cez okno. Na 
ďalší deň sa našlo jej telo. Bjôrn Kern našiel doma surovo zavraždenú manželku 
Susannu a utrpel ťažkú psychickú traumu. Vyšetrovatelia pri pátraní po sériovom 
vrahovi povolali na pomoc psychiatra a psychoterapeuta Erika Máriu Barka a ten 
uviedol Bjôrna do hypnotického stavu. Lenže to, čo mu muž v hlbokom tranze 
porozprával, spôsobilo, že Erik sa rozhodol polícii klamať.


