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PS   931  SOLČANSKÁ, Martina 

Hazard  

/ Martina Solčanská ; Načítal Igor Šabek. - Levoča : SKN, 2012. (MP3) 
romány ľúbostné 

Muži sa s ľahkými ženami zvyčajne neženia. Alebo áno? 
 

PS   931  COOK, Robin 

Intervencia  

/ Robin Cook ; Načítal Michal Novák. - Levoča : SKN, 2012. (MP3) 
romány spoločenské 

Román z lekárskeho prostredia nastoľuje háklivú tému viery a vedeckého pokroku. 
Opäť sa stretávame s newyorskými súdnymi lekármi Jackom Stapletonom a jeho 
manželkou Laurie. Nedávno sa im narodil syn, ktorému diagnostikovali vážne 
rakovinové ochorenie. 
 

PS   931  VILIKOVSKÝ, Pavel 

Pes na ceste  

/ Pavel Vilikovský ; Načítal Peter Slovák. - Levoča : SKN, 2012. (MP3)  
romány slovenské 

O malých národoch, Slovákoch, ľuďoch Iks Ypsilon, o komunistickej minulosti, o 
literatúre, o nezáujme, o literatúru, o tajnom Thomasovi Bernhardtovi a dokonca 
jedna kapitola o sexe! 
 

PS   931  BOKOVÁ, Helena 

Len hory nesklamú  

/ Helena Boková ; Načítal Slavomíra Fulínová. - Levoča : SKN, 2012. (MP3)  
romány pre ženy 

Pri horskej túre sa Milka zoznámi s chlapcom svojich snov a poteší ju, že ani ona mu 
nie je ľahostajná. 
 

PS   931  DELAFLOTTE MEHDEVI, Anne 

Knihárka z Bergeracu  

/ Anne Delaflotte Mehdevi ; Načítal Jana Dolanská. - Levoča : SKN, 2012. (MP3)  
romány pre ženy 

Mladá knihárka Mathilde s napätím začne rozmotávať klbko rodinných tajomstiev a 
hriechov z minulosti záhadného neznámeho zákazníka. 
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PS   931  IVANČÁKOVÁ, Ivana 

Veľké baby neplačú :  

dráma slovenskej modelky za mrežami v Paríži  
/Ivana Ivančáková ; Načítal Slavomíra Fulínová. - Levoča : SKN, 2012. (MP3)  

romány psychologické 
Skutočný príbeh modelky, ktorý dokazuje, že každý z nás sa môže stať obeťou 
drogovej mafie. 
 

PS   931  KARIKA, Jozef 

V tieni mafie : II. Čas dravcov  

/ Jozef Karika ; Načítal Peter Slovák. - Levoča : SKN, 2012. (MP3)  
romány spoločenské 

Pokračovanie bestselleru odkrýva ďalšie šokujúce skutočnosti o praktikách mafie, 
politickej korupcii, rozkrádaní eurofondov, o biznise s prostitúciou, ale aj o vzťahoch 
vplyvných mužov k ženám. 
 

PS   931  HLAVATÁ, Dana 

Hľadám muža na zjedenie  

/ Dana Hlavatá ; Načítal Jana Dolanská. - Levoča : SKN, 2012. (MP3)  
romány pre ženy 

Autorka s nadhľadom a vtipne načrtáva vnútorný svet ženy pred päťdesiatkou, ktorú 
hlboko raní domnelá nevera životného druha. 
 

PS   931  MACHÁČKOVÁ, Monika 

Stará som už bola  

/ Monika Macháčková ; Načítal Slavomíra Fulínová. - Levoča : SKN, 2012. (MP3)  
romány pre ženy 

Pocit hanby rodičov je silnejší ako kresťanská láska, dcéry sa zrieknu a vyženú ju z 
domu... 

PS   931  MALLIETOVÁ, G. M. 

Smrť a ružové lodičky  

/ G. M. Mallietová. Načítal Jitka Krišková. - Levoča : SKN, 2012. (MP3)  
romány detektívne 

Kimberlee Kalderová je taká slávna a úspešná, že z toho onedlho musia niekomu 
prasknúť nervy... A potom príde tá osudná konferencia na mystickom škótskom 
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zámku Dalmorton, stretnutie spisovateľov, ktoré vyvrcholí vraždou - Kimberlee je 
mŕtva. 
 

PS   987  REESOVÁ, Gwyneth 

Mamino tajomstvo : 3. časť  

/ Načítala Katarína Turčanová. -Levoča : SKN, 2012. - (MP3)  
romány pre deti a mládež 

Príbehy o vážnych životných veciach. Esmie hľadá tú najlepšiu mamu, keďže vlastná 
zomrela pri jej narodení. Tretia časť hľadania perfektnej mamy, vtipného rozprávania 
o vážnych veciach. 
 

PS   987  REESOVÁ, Gwyneth 

Mama v podozrení: 2. časť  

/ Načítala Katarína Turčanová. - Levoča : SKN, 2012. - (MP3)  
romány pre deti a mládež - anglické 

Pokračovanie "vtipného príbehu hrdinky Esmie o vážnych životných veciach." 
 

PS   987  REESOVÁ, Gwyneth 

Perfektná mama : 1. časť  

/ Načítala Ivana Klemová. - Levoča : SKN, 2012. - (MP3)  
romány pre deti a mládež - anglické 

Táto knižka rozpráva o vážnych veciach, o rodine a priateľoch, ale je aj plná humoru 
a nečakaných situácií. Jej hrdinke zomrela mama... 
 
 

PS   987  SATINSKÝ, Július 

Listy z Onoho sveta  

/ Načítal Alfréd Swan. - - Levoča : SKN, 2012. - MP3)  
autobiografia - spomienky 

Satinský mal vzácny dar: dokázal šíriť okolo seba pocit, že patrí práve vám. Aký teda 
vlastne bol? Čítajte... 
 

PS   987  BITTON-JACKSON, Lívia 

Mosty nádeje  

/ Načítala Jana Dolanská. - Levoča : SKN, 2012. - (MP3)  
romány životopisné - holokaust - židia 
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Židovské dievča zo Šamorína, Elli Friedmannová (skutočné meno autorky) sa ako 
pätnásťročná vracia z Osvienčimu. Koncentračný tábor ako zázrakom prežijú spolu s 
matkou a bratom. 

PS   987  MAREC, Anton 

Spišské povesti: pozoruhodné príbehy zo slávnej minulosti Spiša  

/ Načítal Kolektív autorov .-Levoča : SKN, 2012. - (MP3)  
povesti - Spiš (Slovensko) 

Tentoraz vás autor zavedie do histórie najpozoruhodnejších monumentov Spiša za 
ktorým nasleduje vždy príbeh plný tajomstiev. 
 

PS   987  EGGHARDTOVÁ, Hanne 

Deti Márie Terézie : 16 osudov medzi leskom a biedou  

/ Načítala Ľudmila Swanová. - Levoča : SKN, 2012. - 12.72 EUR (MP3)  
romány historické - romány životopisné  

Mária Terézia porodila šestnásť detí, no len jedenásť sa dožilo dospelého veku, a hoci 
žili v prepychu, už od malička to nemali ľahké. 
 

PS   987  FILAN, Boris 

Ako išlo oko na vandrovku : Grécko, Maroko, Báli, Egypt  

/ Načítal Alfréd Swan. - - Levoča : SKN, 2012. - 11.99 EUR (MP3) 
romány cestopisné - slovenské - Grécko - Maroko - Báli - Egypt 

Boris Filan sa päť vybral na vandrovku a svojim neopakovateľným štýlom opisuje 
zážitky, zaujímavosti, históriu a zážitky ľudí v krajinách: Grécko, Maroko, Báli a Egypt. 
 

PS   987  HAMZOVÁ, Mária 

Prekonané výčitky  

/ Načítala Slavomíra Fulínová -Levoča : SKN, 2012. - (MP3)  
romány pre ženy 

Dve ženy, niekoľko osudov, veľa sklamaní a nekonečná túžba po láske... 
 

PS   987  VARÁČKOVÁ, Miroslava 

Prežila som svet / Načítala Slavomíra Fulínová. 

-Levoča : SKN, 2012. - (MP3) 
romány spoločenské 

Napínavý príbeh zakázanej lásky, ktorá sa rodí v čase úpadku civilizácie. Svet je v 
ruinách, budúcnosť neistá, boj o život neúprosný. Podľahne Ela nádeji a túžbe 
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milovať? 
 

PS   1055  LESNÁ, Ľuba - RADIČOVÁ, Iveta 

Krajina hrubých čiar  

/ Načítal Ľudmila Swanová. - 553 min. 16.41 EUR (MP3) 
ženy v politike - rozhovory 

Bývala premiérka Iveta Radičová sa v rozhovore s novinárkou Ľubou Lesnou zhovára 
o stave demokracie na Slovensku. Vo svojich analýzach sa predstavuje ako politička 
svetového formátu. Ostro, bez ružových okuliarov vidí, na akej ceste sa ocitlo nielen 
Slovensko, ale aj iné krajiny Európy. 
 

PS   1055  JONÄSSON, Jonas 

Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol  

/ Načítal Peter Lejko. - 919 min.- 25.40 EUR (MP3)  
švédske romány 

Alan Karlosson má práve sto rokov, v domove dôchodcov sa pre neho chystá oslava. 
Vyskočí z okna, nastúpi do autobusu, cestou stihne zobrať kufor plný peňazí... Dej 
popretkávaný príhodami od Alanovho narodenia až po oslavu. Kniha očarí svojím 
humorom, láskavosťou a neuveriteľnými dobrodružstvami. 
 

PS   1055  FARKAŠOVÁ, Etela 

Pláne približne zapamätaného  

/ Načítal Jana Dolanská. - 763 min. 21.40 EUR (MP3)  
slovenské romány 

Kniha s výraznými autobiografickými prvkami je prestrihávaným príbehom minulosti a 
prítomnosti spracovaným v dvoch rovinách, ide o dva prístupy späté fenoménom 
pamäti - príbeh hľadania seba samého. 
 

PS   1055  CHRAPPA, Stefan 

Skutočný človek : fascinujúci životný príbeh saleziána Karola 
Nižnanského, misionára v Indii  

/ Načítal Jozef Lapšanský. - 300 min.- 8.74 EUR (MP3)  
saleziáni - misionári - India 

Keď odchádzal na misie do Indie pokúsili sa ho zabiť. Jed, ktorý mu na Slovensku 
podali ho nezabil, no do konca života znášal ukrutné bolesti. 
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PS   1055  ČERVIENKOVÁ, Evelin 

Všetci moji muži 

 / Načítal Denisa Macalová-Ďuratná. - 600 min. 16.37 EUR (MP3) 
slovenské romány 

Žena buď miluje, alebo nenávidí. Mia - dostáva sa do mnohouholníka chlapov, z 
ktorého sa nevie vymotať. Prichádza nový šéf a kolega homosexuál a zábava 
pokračuje... 
 

PS   1055  URBANÍKOVÁ, Eva 

Monika  

/ Načítal Jitka Krišková. - 236 min. 7.60 EUR (MP3) 
slovenské príbehy - autobiografia - rozhovory 

Z veľmi osobných až intímnych rozhovorov sa dozviete to, čo vám médiá nikdy 
neponúknu. Evitapress prichádza s novou edíciou - MEDZI NAMI, ktorá sa bude 
venovať ženám, mediálne známym ženám, silným ženám. V knihe Monika odhaľuje 
svoje naozajstné ja, svoje pády aj vzostupy, svoje vzťahy s mužmi, rodinu, hovorí o 
zradách najbližších ľudí, ale aj o priateľkách, ktoré pri nej stoja v zlom aj v dobrom. 
 

PS   1055  BERKA, Tomáš 

Blumentálske Blues  

/ Načítal Peter Pilz. 30.14 EUR (MP3)  
slovenské romány 

Životný príbeh Tomáša Berku, scénografistu a hudobníka. 
 

PS   1055  KAŠUA, Said 

Iný človek  

/ Načítal Michal Novák. - 666 min. 17.76 EUR (MP3)  
spoločenské romány 

Tento román je príbehom o láske a cti, o klamstve a o túžbe nájsť samého seba. 
 

PS   1055  NESBO, Jo 

Pancierové srdce  

/ Načítal Dušan Kubáň. - 1438 min. 37.02 EUR (MP3)  
detektívne romány 

Nórskymi médiami sa šíria poplašné správy. Našli sa dve mŕtve ženy utopené vo 
vlastnej krvi. Vrah po sebe nezanechal stopy... 
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PS   1055  HAPÁK, Palo 

Lúzer v Afrike  

/ Načítal Mikuláš Macala. 7.06 EUR (MP3)  
slovenské príbehy - cestopisy - Afrika 

Trinásť autentických príbehov zachytáva všetky omyly, zlyhania a chyby, akých sa 
turista-lúzer dopustí na cestách v Afrike, kým si ju nakoniec úplne nezamiluje. 
 

1083  PELEŠČÁKOVÁ, Daniela 

Prebuď sa!  

/ Číta Katarína Turčanová /480 min.  
slovenské romány pre mládež 

Dospievajúce dievča z mesta dajú rodičia na prázdniny k tete na dedine - dostane sa 
do iného prostredia, prežije prázdninovú lásku či dvojnásobné očarenie. Pätnásťročná 
Táňa musí nedobrovoľne prežiť niekoľko prázdninových dní na vidieku. Napriek jej 
počiatočnému hnevu sa zdá, že to budú jej najlepšie prázdniny. Zoznámi sa s dvoma 
chlapcami, ktorí v nej vyvolajú citový zmätok a vďaka ktorým prežije prvé dotyky s 
rodiacou sa láskou. 
 

1083  LARSON, Erik 

V pavilóne šeliem  

/ Číta Peter Pilz / 900 min.  
americké romány - nacizmus 

Autor oživil rušný predvojnový Berlín v celom jeho pôvabe a hrôze, načrtol novú 
kapitolu v dejinách druhej svetovej vojny. Píše sa rok 1933 a do Berlína prichádza 
William E. Dodd, prvý americký veľvyslanec v Hitlerovom Nemecku. Svedectvo, ktoré 
zanechala Doddova dcéra Marthe, ktorá bola milenkou viacerých nacistických 
pohlavárov, a tak sa o ich nádejach a strachu dozvedáme z prvej ruky. Šialené 
berlínske dobrodružstvo nesie v sebe hrozbu vojny a pripomína elegantný triler. 
 

1083  OKINESOVÉ, Hayley a Kerry 

Môj život: skutočný príbeh storočnej tínedžerky  

/ Číta Katarína Turčanová /397 min.  
anglické romány 

Hayley Okinesová nie je ako ostatné tínedžerky. Narodila sa so zriedkavou genetickou 
poruchou a starne osemkrát rýchlejšie než priemerný človek. Z 1 medicínskeho 
hľadiska má telo storočnej ženy. Napriek tomu svojej chorobe čelí s nesmiernou 
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odvahou. Hayley v knihe hovorí o svojom nezvyčajnom živote. Zdieľajte jej nadšenie, 
keď cestuje po svete, aby sa stretla s hrdinami popu, ale aj smútok, keď stratí 
najlepšiu priateľku, ktorá progérii podľahla vo veku 11 rokov. 
 

1083  KORMOŠOVÁ, Ružena 

Po stopách pamäti : Kniha prvá  

/ Číta Pedagógovia a študenti Gymnázia Sp. Nová Ves /120 min.  
holokaust - židia 

Príbehy, ktoré sú späté s dejinami mesta Spišská Nová Ves, spolupráca študentov 
Gymnázia a ich učiteľky na projekte „Stratení susedia". Príbehy približujú život 
konkrétnych židovských rodín pred vojnou, dokumentujú prejavy antisemitizmu, 
približujú obmedzenia pre židov a osobnými autentickými svedectvami a transporty 
ľudí do koncentračných táborov. 
 

1083  KORMOŠOVÁ, Ružena 

Po stopách pamäti: Kniha druhá  

/ Číta Jozef Lapšanský / 330 min. Levoča : SKN, 2014 - 6.74 EUR (MP3)  
autobiografické príbehy - židia - holokaust 

Knihu tvorí 17 autentických príbehov židovských rodín pred vojnou, dokumentujú 
prejavy antiseminizmu, približujú obmedzenia pre židov a transporty .mladých ľudí do 
koncentračných táborov. 
 

1083  BURGEROVÁ-CACCIABUE, Zuzana 

Keď sa sfarbia javory 

 / Číta Jitka Krišková / 1014 min.  
dievčenské romány 

Emme sa v poslednej dobe všetko komplikuje. A to aj vďaka mladému susedovi, 
ktorého napriek jej strachu z opustenia nedokáže dostať z mysle. Príbeh o hľadaní 
dôvery v ľudskú lásku, pomocou Božej lásky. 
 

1083  OPREMČÁKOVÁ, Števa 

Židovská krv 

 / Číta Ivana Doričová / 540 min.  
slovenské romány 

Žofia išla vždy proti osudu. Je pripravená zaplatiť za svoje rozhodnutia za akúkoľvek 
cenu. Strhujúci príbeh židovského dievčaťa, slobodnej matky, ktorá sa rozhodla aj za 
cenu podvodu vydobyť si od života svoj podiel šťastia. 
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1083  ČERVENÁK, Juraj 

Mŕtvy na pekelnom vrchu : prvý prípad kapitána Steina a notára 
Barbariča  

/ Číta Igor Šabek / 650 min. 
 slovenské romány 

Historická detektívka kapitána Steina a notára Barbariča, ktorí sú na stope zločinu v 
habsburskom cisárstve za vlády Rudolfa II. Na konci 16. storočia zúri v kresťanskom 
pohraničí vojna s Osmanskou ríšou. Turci sa pokúšajú preniknúť k bohatým banským 
mestám v hornom Uhorsku. Vojnového veterána Steina vyšlú do Štiavnice odhaliť 
zradcu, ktorý sa chystá nepriateľom ukázať tajnú cestu do opevneného mesta. 
Pátranie skomplikuje vražda miestneho šľachtica. 
 

1083  GLATTAUER, Daniel 

Navždy tvoj  

/ Číta Pavel Pivko / 386 min.  
rakúske romány 

Autor v románe prekvapil novou a neošúchanou témou - stalkingom - 
prenasledovaním, ktoré sa stalo fenoménom dnešnej doby. Odteraz slovo „miláčik" 
bude právom u nejedného čitateľa vyvolávať zimomriavky. Román Navždy tvoj sa 
začína ako príjemná romanca, ktorá čoskoro nadobudne kriminálny nádych a končí sa 
ako psychotriler. 
 

1083  CONNELLY, Michael 

Prípad s čiernou skrinkou  

/ Číta Dušan Kubáň / 788 min.  
detektívne romány 

Harry Bosch sa snaží dobre robiť svoju prácu. Počas vyšetrovania zločinu zistí, že 
nájdená guľka súvisí s prípadom z roku 1992, keď počas nepokojov v Los Angeles 
prišla o život mladá fotoreportérka. 
 

1095  MARKLUNDOVÁ, Liz 

Štúdio 6  

/ Číta Jitka Krišková / 809 min.  
švédske detektívne romány 

V Štokholme nájdu v lete zavraždenú mladú ženu. Brutálny zločin so znakmi 
sexuálneho násilia sa stáva senzáciou pre stránky novín v čase uhorkovej sezóny. Z 
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vraždy podozrievajú ministra, a keďže o pár týždňov sú parlamentné voľby, mediálne 
šialenstvo naberá na obrátkach. 
 

1095  FLYNNOVÁ, Gillian 

Stratené dievča  

/ Číta Kristína Prekopová / 975 min.  
americké romány 

Jedovatá zmes duchaplnosti a lahodne mrazivého príbehu vytvárajú triler, ktorý vám 
trhá nervy a predovšetkým vás mätie každým zvratom svojho deja. 
 

1095  TARAGEL, Dušan 

Polrok bez sexu: erotické poviedky pre ženy a mužov  

/ číta Peter Lejko/ 232 min.  
slovenské erotické poviedky 

Kniha obsahuje šesť poviedok zo života dnešných žien a mužov. Sú vtipné, ironické a 
veľmi otvorené, zamerané na čitateľov (a najmä čitateľky) vo veku 25 až 45 rokov, 
pre ktorých sex nie je tabu a pikantné scény ich skôr pobavia ako pohoršia. 
 

1095  TÓTH, Peter 

Krycie meno Bežec: môj príbeh spravodajského dôstojníka  

/ Číta Peter Pilz/ 1380 min. 
tajné služby - SIS 

Kniha obsahuje množstvo doposiaľ nepublikovaných informácií zo zákulisia tajných 
služieb, slovenskej politiky a bratislavského podsvetia. Odhaľuje existenciu takzvanej 
paralelnej tajnej služby, neobvyklej organizácie spravodajských dôstojníkov. 
Autobiografický príbeh Petra Tótha, ktorý bol ako novinár pod drobnohľadom tajnej 
služby, neskôr sa stal jej príslušníkom a nakoniec aj riaditeľom kontrarozviedky SIS. 
 

1095  VUJITY, Tvrtko 

Pekelné príbehy. Kráľovnina reč  

/Číta Slavomíra Fulínová/ 675 min.  
skutočné maďarské príbehy 

Pútavá kniha, ktorá dokazuje, že s primeranou dávkou vôle a vytrvalosti nič nie je 
nemožné. Zoznámime sa s príbehom Fanni Weiszovej. Pôvabnú kráľovnú krásy v 
detstve často ponižovali, ubližovali jej, vysmievali sa jej preto, že nepočuje. Uverila 
tomu, že je menejcenná, preto sa hanbila a nikdy sa neozvala. Kráľovnina reč je 
kronikou pekného, vrúcneho priateľstva a nepredstaviteľného boja dievčaťa* na 
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konci ktorého Fanni, o ktorej si dovtedy mysleli, že je nemá, vystúpila v parlamente a 
vlastným hlasom prehovorila. 
 

1095  SILVA, Daniel 

Angličanka  

/ Číta Igor Šabek / 856 min.  
americké špionážne romány 

Dych vyrážajúce napätie, prekvapivé zvraty a nečakané vyvrcholenie. Špičkový tajný 
agent a reštaurátor Gabriel Allon sa rozhodne žiť v ústraní a venovať sa 
reštaurovaniu obrazov. No keď na Korzike zmizne Madeline Hartová, vychádzajúca 
hviezda na britskom politickom nebi, starý priateľ z MI5 ho požiada o pomoc. A tak sa 
Allon znova púšťa do nebezpečnej hry, v ktorej ho sprevádza aj Anglický zabijak. 
 

1095  SALAMON, Mona 

Spišské párky 

 /Číta Jana Dolanská / 285 min.  
slovenské novely 

Autorka v knihe opisuje príbeh rodiny, v ktorej bol jej dedo vynálezca lahôdky Spišské 
párky, a ona v knižke vystupuje ako vnučka Marta. Recept neprezradí, ale kulisy 
zrodu párkov áno, o ich chuti, o vzniku, majstrovi, o dobe, v ktorej mäsiar žil, o 
rodine, žene, desiatich deťoch, o jeho meste... To všetko sa odohralo pred sto rokmi 
v Spišskom Podhradí. Spišské párky preslávili mesto pod Spišským hradom svojho 
času po celom Rakúsko-Uhorsku. 
 

1095  JAMBOROVÁ, Vitá 

Ja ti to vrátim  

/Číta Dóra Kulová/ 335 min.  
slovenské romány 

Ivana a Tomáš žijú naoko v šťastnom manželstve. Tomáš si po čase nájde milenku. 
Ivane sa po jeho priznaní zrúti svet a rozhodne sa pre rozvod. Deľba majetku, ktorá s 
ním súvisí, sa však Tomášovi nepozdáva. Preto volí radšej manželkinu smrť. Ivaniným 
„pohrebom" sa však všetko len začína... S jej novou identitou prichádza pomsta... 
 

1095  PRONSKÁ, Jana 

Kliatba  

/ Číta Ľudmila Swanová / 556 min.  
slovenské romány 
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Pred mnohými stáročiami kliatba nešťastnej matky odsúdila Markusa Berzeviča na 
večný život - kliatba taká mocná, že sa ju nedarí zlomiť nijakými čarami. Keď Markus 
stráca aj poslednú iskierku nádeje, na jeho tajomný Čierny hrad v hlbokých lesoch 
osud zaveje krásnu Verenú z Orlay. Verená je výnimočná mladá žena, no bude jej 
srdce dosť veľké a myseľ dosť slobodná, aby prijala neuveriteľnú pravdu o 
záhadnom hradnom pánovi? 
 

1095  SATINSKÝ, Július 

Listy Oľge: korešpondencia Júliusa Satinského a Oľgy Lajdovej 1962-1965  

/Číta Alfréd Swan/ 802 min.  
slovenské životopisné romány 

Dvadsiatnik Julo (z ktorého raz bude slávny Satinský) a o pár rokov mladšia Oľga 
(krásna tanečnica a budúca prekladateľka) sú obaja z Dunajskej ulice. Príbeh ich 
lásky sa začína pri nakrúcaní filmu Výlet po Dunaji v lete 1962. Prvých päť rokov od 
zoznámenia neboli vždy spolu, vďaka čomu vznikla korešpondencia, ktorá je 
zozbieraná v nádhernej knihe Listy Oľge.  
 

1103  KING, Stephen 

Carrie 

 /číta Katarína Turčanová /525 min.  
americké horory 

Sedemnásťročná Carrie je outsiderka v škole i v živote. Odmalička robí všetko pre to, 
aby sa vyrovnala ostatným, ale nedarí sa jej. Nepeknú, neobľúbenú, zakríknutú 
stredoškoláčku ešte aj doma priam terorizuje fanaticky nábožná matka. Carrie si však 
jedného dňa uvedomí svoje mimoriadne vrodené schopnosti, ktorých rozsah sama 
sotva tuší. Je telekinetička - silou vôle pohybuje predmetmi. 
 

1103  JONASSCN, Jonas  

Analfabetka, ktorá vedela počítať  

/ číta Ivana Doričová / 856 min.  
švédske humoristické romány 

Kniha plná absurdného, nečakaného a bláznivého humoru. Nombeko Mayeki sa 
narodila v chudobnom johannesburskom predmestí Soweto v Juhoafrickej republike. 
Ako päťročná začala pracovať, desaťročná osirela a štrnásťročná sa stala šéfkou 
latrínovej pobočky v sowetskom sektore B. Životaschopná černoška zatiaľ nevie čítať, 
zato neuveriteľne dobre rozumie matematike. Práve jej zázračné schopnosti ju 
predurčili na život plný dobrodružstiev, podivuhodných stretnutí a nečakaných 
zvratov. 
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1103  TARN, Aleks 

Ukradnúť Lenina sitzrealistická fantázia 

 /číta Michal Novák/ 621 min.  
ruské humoristické romány 

Traja kamaráti sa rozhodnú, že na narodeniny darujú svojmu priateľovi múmiu vodcu 
národov. Plukovník kremeľskej ochranky Vladimír Iľjič, má narodeniny spolu s veľkým 
Iljičom Leninom, a je jeho veľkým obdivovateľom. Doktor z Izraela, vedec z Dánska a 
miliardár-oligarcha dajú za bieleho dňa ukradnúť Lenina z mauzólea. 
Odvezú ho na oligarchovu jachtu. Prepadové komando však jachtu potopí. Zachránia 
sa len dvaja kamaráti - doktor z Izraela a plukovník. Lenin, ktorý ožije začne 
organizovať novú revolúciu. 
 

1103  MIKOLÁŠOVÁ, Darina 

Šimon. Skutočný príbeh rodiny bojujúcej o návrat svojho syna...  

/číta Pavol Pivko/ 410 min.  
slovenské skutočné príbehy 

Príbeh rodiny bojujúcej o svojho syna, z ktorého načerpáte obrovskú silu aj 
odhodlanie. 
 

1103  MACHÁČKOVÁ, Monika 

Ozvem sa, keď budem šťastná  

/číta Ľudmila Swanová/ 305 min.  
slovenské romány 

Jej hlavná hrdinka Hana vedie utiahnutý život bez veľkých emočných výkyvov. Ako 
dieťa sa po tragickej nehode rodičov dostáva do detského domova, kde vyrastie a 
vyštuduje strednú školu. Ani počas detských rokov, ani počas štúdia na vysokej škole 
si k sebe nepustí veľa ľudí. Je skôr samotárka, disciplinovaná, čestná, žije utiahnuto 
vo svete knižiek a štúdia. Stretáva síce muža, ktorý o ňu prejaví záujem, aj jeho 
sympatie opätuje, no ich vzťahu chýba vášeň a búchanie srdca - je to skôr racionálne 
partnerstvo dvoch ľudí, ktorí nevyznávajú tie isté hodnoty ako ich rovesníci... 
 

1103  JOHANIDES, Ján 

Marek koniar a uhorský pápež 

 /číta Peter Lejko / 776 min.  
slovenské historické romány 
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Dej tejto knihy nie je objektívnym zrkadlením uhorských, t.j. slovenských, 
maďarských a sedmohradských dejín, ale iba výberom istých faktov z opisovaného 
historického obdobia, súborom detailov ukazujúcich na úpadok ľudského ducha. 
 
 
1103  BLAKE, Adam 

Podvod od Mŕtveho mora  

/číta Dušan Kubáň/ 1335 min.  
anglické romány - triller 

Bývalý žoldnier Leo Tillman a ambiciózna policajtka Heather Kennedyová vyšetrujú 
sériu záhadných úmrtí vedcov skúmajúcich texty biblických evanjelií. Stopa ich 
dovedie až k Zvitkom od Mŕtveho mora a ďalším dielam raných kresťanov, v ktorých 
sa ukrýva kontroverzné evanjelium. Zakrátko však ide aj Tillmanovi a Kennedyovej o 
život. 
 

1103  OPREMČÁKOVÁ, Števa 

Každý má svojho Igora 

 /číta Katarína Turčanová/ 533 min.  
slovenské romány 

Nič, než nenaplnenie dokáže lásku umocniť až na posadnutosť. Lebo žiadna 
skutočnosť by nebola taká úžasná, ako predstava o nej. Kvôli takej láske sa rúcajú 
mosty a vracia sa späť na záchrannom člne, lebo inak sa nedá existovať. Aj Tesy 
takú zažila. Vykašľala sa na kariéru i domov a odišla do rodnej dediny, kde stretá 
Dana, maliara, ktorý sa práve vrátil z Japonska a zaumieni si napísať knihu. 
 

1103  MARTINOVÁ, Kat 

Tajomstvá noci 

 / číta Beáta Drotárová / 840 min.  
americké ľúbostné romány 

Pochádzajú z odlišných svetov. Brianna, mladá slúžka, ktorá túži utiecť pred vlastným 
životom a poznať svet, a kapitán Marcus Delaine, gróf z Hawksmooru, ktorého srdce 
patrí moru a niet v ňom miesta pre ženu. Ich životy sa spoja, keď Brianna nastúpi na 
Marcusovu loď ako čierna pasažierka a zažijú spolu dlhé dni a noci plné vášne... 
Stane sa však tragédia, ich životy sa rozdelia a Marcus a Brianna sa ocitnú každý na 
druhej strane priepasti plnej bolesti. Brianna sa rozhodne, že Marcusovi pomôže, aj 
keby to malo znamenať, že oňho príde. 
 

1103  CODDINGTON, Andrea 
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Jozef Bednárik  

/číta Ivan Vojtek/ 600 min. 
slovenské biografické romány 

Začítajte sa do jeho životnej cesty, ktorú si zrežíroval sám, lebo hry osudu odmietal. 
V knihe nájdete dôležité momenty jeho života od narodenia až po nečakanú smrť, 
úspechy z javísk, na ktorých pôsobil, gurmánske a cestovateľské excesy, úpenlivo 
stráženú trinástu komnatu, lásku k mame a Tálii, či jeho vzťah k ženám. Kniha plná 
autentických výpovedí a zážitkov, ale aj úprimných vyjadrení rodiny, kamarátov a 
hviezd českého a slovenského divadla. Nahliadnite do jeho súkromia a profesionálnej 
kariéry. Spoznajte muža, ktorý naplno miloval život. 
 

1107  ABULHAWOVÁ, Susan 

Brieždenie v Dženíne  

/číta Jana Dolanská/ 756 min. 
 historické romány 

Jednouchá palestínska rodina žije v malebnej dedinke a z generácie na generácie im 
zabezpečujú živobytie olivové háje. Po vzniku štátu Izrael (1948) však stratia domov 
a pôdu a dostanú sa do utečeneckého tábora v Dženíne. Čo ako túžia po domove, 
kruté dejiny ukážu, že návrat na pôvodné územia sa pravdepodobne nikdy 
neuskutoční. Román je pútavým rozprávaním o trpkom osude štyroch generácií 
jednej palestínske rodiny počas viac ako šesť desaťročí trvajúceho izraelsko- 
palestínskeho konfliktu. 
 

1107  GIORDANO, Paolo 

Ľudské telo  

/číta Michal Novák/ 858 min.  
talianske romány 

Rota mladých chlapcov, z ktorých najmladší má sotva dvadsať rokov, má pred sebou 
prvú veľkú životnú skúšku, vojenskú misiu v Afganistane. Pri odchode vojaci ešte 
netušia, že miesto, kam ich posielajú, je jedno z najnebezpečnejších území celého 
konfliktu - základňa ICE v oblasti Gulistan. Chlapci, vyčerpaní horúčavou, nudou a 
strachom zo smrti, na základni žijú, ako im to dovoľujú okolnosti. V absolútnom tichu 
počúvajú tlkot vlastného srdca, šum svojho vnútra, neustávajúcu aktivitu ľudského 
tela. 
 

1107  KLEIN,Ivana 

Zlatá kreditka  

/číta Ivana Doričová/ 180 min. /  
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slovenské romány 
Platí vždy rovnica - nájsť si bohatého a úspešného muža rovná sa šťastie? Sama z 
vlastnej skúsenosti viem, že nie je všetko zlato, čo sa blyští. V mojom príbehu sa 
volám Lila, som mladá žena, ktorá dúfa v lásku a túži nájsť „Pána Božského". Keď 
stretne bohatého a charizmatického Olivera, myslí si, že žije svoj sen. Nájde Lila svoje 
šťastie, alebo zostane uväznená medzi drahými vecami s prázdnotou v srdci? 
 

1107  KLEMPA, Jozef 

Moje skúsenosti za svetovej vojny. Denník československého legionára z 
rokov 1914-1920  

/číta Jozef Lapšanský/ 540 min. /  
prvá svetová vojna 

Jozef Klempa vo svojom denníku z obdobia prvej svetovej vojny zaznamenáva svoj 
osud - osud bežného vojaka od narukovania cez zajatie ruským vojskom, 
angažovanie sa v československých légiách (z čoho vyplývala povinnosť bojovať proti 
boľševikom), až po návrat do oslobodeného Československa. Ponúka obraz 
každodenného života v zajatí aj v légiách,, politické názory obyčajných vojakov, ich 
vzťah k boľševikom, k vojenskému a politickému vedeniu légií. Zaujímavo informuje o 
každodennom živote ruského človeka, o jeho zvyklostiach i slabostiach 
 

1107  MACOMBEROVÁ, Debbie 

Penzión Ružový prístav 

 /Beáta Drotáravá/ 665 min. /  
americké romány 

Jo Márie Roseová krátko po svadbe ovdovie. Zo zničujúceho zármutku za manželom 
sa dlho nevie spamätať, a tak sa rozhodne urobiť vo svojom živote radikálnu zmenu. 
Zanechá dobré miesto v banke, odsťahuje sa do mestečka Cedar Cove nad morskou 
zátokou a otvorí si malý penzión. Pomenuje ho podľa obľúbených kvetov svojho 
manžela. 
 

1107  SHIRAKI, Masahiko 

Masahikovými očami  

/číta Lukáš Šepták/ 384 min.  
japonské príbehy 

Kniha japonského novinára žijúceho na Slovensku so slovenskou manželkou Oľgou 
Belešovou prináša autentický pohľad cudzinca na kultúrne rozdiely medzi Slovenskom 
a Japonskom. Tvorí ju výber článkov, ktoré viac ako desať rokov publikoval v denníku 
SME a neskôr v týždenníku TV OKO. Kniha je nielen spoločenskou sondou, ale aj 
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príbehom človeka, ktorý si zvyká na úplne novú životnú situáciu. 
 

1107  ZÁKOPČAN, Marek 

Zachovajte paniku! Najzábavnejší spôsob, ako nájsť šťastie a neprísť 
pritom o rozum  

/číta Michal Novák/ 576 min. /  
slovenské romány 

Nový semester priniesol Alexovi veľa zmien - rodičia sa vrátili z archeologickej 
výpravy, začal navštevovať autoškolu a... zamiloval sa! Príťažlivá Laura je naplnením 
Alexových predstáv o ideálnom dievčati, no snaha získať si jej srdce mu prináša 
kopec vtipných nedorozumení a trapasov. Ešteže má po boku verných kamarátov, 
ochotných podať mu za každých okolností pomocnú ruku. Príbeh je oslavou 
priateľstva, humoru a životného nadhľadu. 
 

1107  BULÍK, Ivan 

Afrika navždy  

/ číta Gabriel Lukáč/ 1424 min. /  
cestopisné príbehy 

Kniha prináša strhujúce príbehy, unikátne expedície plné dobrodružstva a skutočnej, 
nefalšovanej Afriky. Divoké kmene, splav rieky Godžeb, doteraz neprebádané oblasti 
Čierneho kontinentu. Príbehy vás vtiahnu do úchvatných scenérií Konga, 
Stredoafrickej republiky, Namíbie, Etiópie, Maroka, Mali a Mauretánie. 
 

1107  LAVRIK, Silvester 

Naivné modlitby  

/ číta Dušan Kubáň/ 1270 min.  
slovenské romány 

Povedať o protagonistoch románu v poviedkach Naivné modlitby, že sú hrdinami, by 
bolo nespravodlivé. 
 

1107  SPARKS, Nicholas 

Najdlhšia cesta  

/ číta Lukáš Šepták/ 876 min.  
americké romány 

Ira a Ruth, Sophia a Luke. Dve dvojice, ktoré majú len málo spoločné a ktoré delia od 
seba roky a skúsenosti. A predsa sa ich životy dojemne pretnú, aby nám pripomenuli, 
že aj tie najťažšie rozhodnutia nás môžu priviesť na neobyčajné cesty, ktoré ležia za 
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hranicou zúfalstva a smrti a povedú nás až do najhlbších zákutí nášho srdca. 
 

1119  FILAN, Boris 

Umenie zablúdiť (Istanbul, Krakov, Sarajevo, Florencia)  

/ číta Peter Pilz / 510 min.  
slovenské cestopisy 

Umenie zablúdiť je kniha, v ktorej Boris Filan spojil Tamtamy s Pálenicami. Autor v 
krátkom čase navštívil Istanbul, Krakov, Sarajevo a Florenciu so zvedavosťou 
začiatočníka a s nadhľadom veterána. Píše o tom s takou chuťou, že sa budete chcieť 
čím skôr vybrať po jeho stopách. 
 

1119  GRISHAM, John 

Platanový rad 

 / číta Dušan Kubaň / 1416 min.  
americké thrillery 

Seth Flubbard je bohatý podnikateľ, ktorý zomiera na rakovinu. Predtým, ako sa 
obesí na starom platane, vlastnoručne napíše nový závet. Tento dokument vtiahne 
Hubbardove dospelé deti aj jeho čiernu gazdinú do dramatického konfliktu. Nový 
závet vyvolá množstvo otázok, ale na máloktorú odpovie. Prečo Hubbard odkázal 
takmer celý majetok svojej gazdinej? Ovplyvnila chemoterapia a lieky proti bolesti 
jeho úsudok? A ako to všetko súvisí s miestom, ktoré kedysi volali Platanový rad? 
 

1119  LEVIN, Martin 

Valčík pre troch  

/ číta Michal Novák / 461 min.  
slovenské romány 

Začať odznova a správne. Dať svojej existencii zmysel. Na rozdiel od väčšiny 
rovesníkov, ktorí svoje sny iba snívajú, devätnásťročný Oliver počúvne hlas svojho 
srdca a po skončení strednej školy sa rozhodne vziať život do vlastných rúk. 
Odsťahuje sa do malého mesta a začne robiť osobného asistenta osamelému 
profesorovi filozofie na dôchodku. Oliver očakáva, že tu nájde správnu cestu. Ako to 
však už v živote chodí, nakoniec nájde niečo celkom iné. 
 

1119  ONDRIOVÁ, Ivana 

Nezvestný  

/ číta Beáta Drotárová/ 632 min.  
slovenské romány pre ženy 
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Aké je to prísť o vlastného syna? O malé, nevinné, päťročné dieťa, ktorému by 
predsa nikto nikdy nemal ublížiť? A ktoré by nemalo len tak zmiznúť? Valentína 
Kalisová to vie. Po jej Oliverovi totiž jedného dňa nebolo ani stopy! Nik ho nevedel 
nájsť, nik ho nevidel, nepočul kričať o pomoc. Polícia bola bezradná, Valentína a jej 
manžel sú na pokraji síl. Dokonca aj po piatich rokoch je malý Oliver Kalis stále 
nezvestný... Jeho otec sa snaží viesť normálny život, kandiduje na primátorské kreslo, 
pokúša sa o záchranu manželky, ktorá podľa neho trpí ťažkými depresiami... 
 

1119  POOLOVÁ, Sara 

Jed  

/ číta Dóra Kulová / 681 min.  
americké historické romány 

Brutálna vražda alchymistu Giordana spúšťa zúfalé úsilie o odhalenie sprisahania. 
Krásna Francesca Giordanová je odhodlaná pomstiť otcovu vraždu. Poruší všetky 
pravidlá, aby získala miesto travičky u kardinála Rodriga Borgiu. V pavučine zrady a 
úskokov prenasleduje otcovho vraha z hlbín rímskeho židovského geta do výšin 
samého Vatikánu. Zároveň sa odohráva jej súboj s pradávnymi silami, ktoré jej 
najtemnejšie túžby chcú využiť na dosiahnutie vlastných hrozivých cieľov... 
 

1119  CZOBOR, Vojtech 

Hrdzavý kríž 

 / číta Igor Šabek / 680 min.  
slovenské historické romány 

Čo majú spoločné dedinský farár, zjavenie Panny Márie, rodinná hrobka dávno 
mŕtveho grófa a tichý blázon? Tajomstvo, ktoré smrdí cirkevným škandálom, odkrýva 
hĺbku našej viery. Každý predsa máme svoje tajomstvá. Práve ony nás robia 
jedinečnými. Ale existujú aj veľké tajomstvá, ktorých prezradenie nás môže stáť 
život. Alebo nás môžu doviesť k závratnému dedičstvu či k odhaleniu pravdy. 
 

1119  MONOŠOVÁ, Martina 

Lekcie z nenávisti  

/ číta Beáta Drotárová / 411 min.  
slovenské ľúbostné romány 

Okrem lásky mala Irena naozaj všetko. No jedného dňa sa pre manžela stala 
zbytočnou. Pripravil ju o domov, peniaze, postavenie a skoro aj o život. Aby prežila, 
musí prijať jeden neslušný návrh. Mierne erotický príbeh s detektívnou zápletkou o 
tom, ako sa z nešťastia zrodí chuť po pomste, ako zaslepenosť pomstou prináša 
hriech, a ako aj napriek hriechu vznikne láska, lebo láska má vlastné pravidlá, a môže 
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sa zrodiť aj pri Lekciách z nenávisti. 
 

1119  RIAPOŠ, Ján - BACIGALOVÁ, Eva 

Mal som (vždy) šťastie  

/ číta Jozef Lapšanský / 540 min. 
autobiografia 

Kniha rozhovorov novinárky a spisovateľky Evy Bacigalovej s paraolympijským 
víťazom a predsedom Slovenského paraolympijského výboru Jánom Riapošom. Jeho 
osud a celý život sa zmenil v sekunde, keď ako dvadsaťštyriročný úspešný mladý 
podnikateľ utrpel vážnu dopravnú nehodu, po ktorej zostal pripútaný na vozíček. 
Reakcia na tragickú udalosť nebola rezignácia. 
 

1119  SCHERHAUFEROVÁ, Ružena 

Predajná láska  

/ číta Michal Novák / 831 min. 
slovenské romány 

Úspešný podnikateľ, výrobca nábytku, by mohol byť šťastný a spokojný so svojím 
životom, keby ho nepostihli typické problémy starnúceho chlapa. Náhodou spozná 
mladé dievča, ktoré si zarába prostitúciou pri ceste, a jeho morálne a etické hodnoty 
sa začnú postupne meniť 
 

1119  TARAGEĽ, Dušan - LISPUCHOVÁ, Silvia 

Hádam ma nezabijú. Utajené historky z divadla  

/ číta Peter Lejko / 465 min.  
slovenskí herci - autobiografie 

Prvý raz videl ejektričku ako devätnásťročný, keď do Bratislavy pricestoval na 
pohovory na VŠMU. Po vysokej zobrali Dušana Tarageľa ako jediného chlapca z 
ročníka do Slovenského národného divadla. V divadle patril Tarageľ k hlavným 
spoluorganizátorom slávneho fľašového posedenia, na ktorom sa každý rok zabávali 
všetci herci až do rána. V tejto knihe povyťahoval na svojich kolegov toľko kurióznych 
a zábavných historiek, že mu nezostáva iné, len dúfať: „Hádam ma nezabijú." 
 

1131  BANÁŠ, Jozef 

Velestúr. Román o hľadaní rozkoše  

/ číta Igor Šabek / 680 min.  
Slovenské romány 

Mimoriadne silný príbeh o tom, že skutočný zmysel života sa oplatí hľadať. Hrdina 
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príbehu Muž žije naplno a stále si čosi dokazuje. Divokými jazdami autom, extrémnym 
thajským boxom, pouličnými bitkami či provokatívnym vystupovaním na verejnosti. Je 
známym spevákom a piesňami chce ľuďom otvárať oči, zlepšovať svet. Veľkou 
oporou Mužovi je jeho Žena, hoci nie vždy je k nej láskavý a férový. Napokon však 
zisťuje, že zmyslom života je žiť pre iných. Pretože šťastní sme len vtedy, keď 
dávame. 
 

1131  COOK, Robin 

Vražda na diaľku  

/ číta Lukáš Šepták / 718 min.  
americké romány 

Prichádza nový doktor! Lekárom prvého kontaktu v dvadsiatom prvom storočí bude 
smartfónová aplikácia! 
Doktor George Wilson, starší neatestovaný rádiológ z Los Angeles, vstupuje do 
lekárskeho stavu v čase prudkých zmien v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 
Realitou sa stáva zbližovanie informačných technológií, nanotechnológie a genomiky. 
Lekári na celom svete budú čochvíľa plniť celkom inú úlohu. Do popredia sa v 
medicíne dostane smartfón. Nepôjde však o dômyselný zdravotnícky prístroj, skôr o 
náhradu lekára primárnej starostlivosti. Vie sa dokonale prispôsobovať individuálnym 
potrebám a choroby bude diagnostikovať a liečiť lepšie ako človek. Nazvú ho iDoc. 
 

1131  DÁN, Dominik 

Jednou nohou v hrobe  

/ číta Igor Šabek / 760 min.  
slovenské detektívne romány 

Detektívi nájdu na smetisku pohodenú nohu a chýba im nielen vrah, ale aj zvyšok 
tela. Kým sa rozbehnú po horúcej stope, musia nájsť odpovede na základné otázky: 
Je to ženská, alebo mužská noha? Odrezali ju z mŕtvoly, alebo zaživa? Odrezal ju 
odborník, alebo je to hrubá mäsiarčina? A nezodpovedaná je aj najdôležitejšia otázka 
- kde je zvyšok tela? 
 

1131  DIDIERLAURENT, Jean-Paul 

Čitateľ z vlaku o 6:27  

/ číta Michal Novák / 387 min. 
francúzske romány 

Čitateľ z vlaku o 6.27 je o neviditeľných ľuďoch a priam hýri tragickými aj 
romantickými, humornými aj tvrdými kritickými tónmi, ale najmä ľudskosťou. 
Bezvýznamní románoví hrdinovia v sebe nosia príznaky našej doby, svojou 
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existenciou však dokazujú, že ľudskosť je možná aj v podmienkach manipulácie a 
tvrdého konzumu. 
 

1131  DIRIEOVÁ, Waris 

Safa. Zachráňte púštnu kvetinku  

/ číta Kristína Prekopová / 464 min.  
nemecké autobiografické romány 

Malá Safa nemala ani tri roky, keď si zahrala v Púštnom kvete, životopisnom filme o 
topmodelke Waris Dirieovej. Hrôzostrašná scéna, pri ktorej dievčatku násilím urobia 
vyriezku, dojala k slzám milióny divákov na celom svete a rozpútala vášnivé diskusie 
na najvyšších politických miestach. 
Safa v skutočnom živote nepodstúpila potupujúce mrzačenie ženských orgánov. Jej 
rodičov k tomu zaviazala zmluva podpísaná pred nakrúcaním filmu. Tá zabezpečila ich 
dcérke školskú dochádzku aj chudobnej rodine živobytie až do dovŕšenia Safinej 
plnoletosti. Po rokoch sa však Waris dozvedá šokujúcu správu. Safina matka svoje 
rozhodnutie ľutuje. 
 

1131  REDFEARNOVÁ, Suzanne 

Tak to nebolo  

/ číta Beáta Drotárová / 589 min. 
anglické romány 

Zdá sa, že Jillian Kanová má všetko - úspešnú kariéru architektky, nádherný domov, 
milujúceho manžela a dve skvelé deti. Za zatvorenými dverami jej krásneho domu je 
však všetko inak. Manžel Gordon, povolaním policajt, je v skutočnosti chorobný 
násilník a manželku už deväť rokov ponižuje a bije. 
 

1131  REBROVÁ, Soňa 

Odsúdená pre život  

/ číta Slavomíra Fulínová / 450 min.  
slovenské romány - koncentračné tábory 

Príbeh rozvíja život žien troch generácií - starej mamy, mamy a dcéry - do života 
ktorých zasiahla druhá svetová vojna. Kvôli tomu, aby prežili, musia zvládnuť aj veci, 
o ktorých si mysleli, že ich nikdy nezvládnu. Vojna všetky tri ženy rozdelí a každá 
prežíva svoj vlastný, strastiplný príbeh. Prežijú vojnu? 
 

1131  RIMOVÁ, Andrea 

Lavína  
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/ číta Beáta Drotárová / 703 min.  
slovenské romány 

Veronika sa ocitne v slepej uličke. Do jej života nečakane vtrhne lavína pravdy a 
pochová všetky jej sny. Ako môže minulosť milovaného muža ukradnúť budúcnosť? 
Ako sa pevný vzťah zmení na útek a boj o život ? 
 
 

1131  SEHLBERG, Dan T. 

Mona. Nič sa nešíri rýchlejšie než počítačový vírus  

/ číta Dušan Kubáň / 1214 min. 
švédske romány 

Ďalšie špičkové severské krimi. Sehlberg má dlhoročné skúsenosti z médií a IT, takže 
vytvoril perfektný príbeh, ktorý dômyselne spája politiku na najvyššej úrovni, 
medzinárodný terorizmus a najnovšie vedecké vynálezy v oblasti neurológie a 
výpočtovej techniky. 
 

1131  GREEN,John 

Papierové mestá  

/ číta Lukáš Šepták / 554 min.  
americké romány pre mládež 

Bláznivé dobrodružstvá hlavnej hrdinky sa zakaždým prehnali školou ako letná búrka: 
na gitare ju naučil hrať nejaký starký v polorozpadnutom dome v mississippskom Hot 
Coffee. Tri dni kočovala s cirkusantmi, lebo ich presvedčila, že by z nej mohla byť 
artistka. Jej najneuveriteľnejšie príhody sa vždy ukázali ako skutočné! 
 

PS  1143   ČERVENÁK, Juraj 

Dobrodružstvá kapitána Báthoryho 4. Železný polmesiac 

/ číta Igor Šabek / 873 min. 
slovenské historické romány 

Mierové rokovania medzi cisárom a sultánom zlyhali a k Ostrihomu prichádza turecké 
vojsko. Plánuje znovu zaútočiť na Viedeň, ale v ceste mu stojí moderná, dokonale 
vyzbrojená pevnosť Újvár - Nové Zámky. Pevnosť, ktorá je pevne rozhodnutá 
zastaviť obrovskú tureckú presilu. Odolá Báthory výzve, aby sa pripojil k obrane vlasti 
a celého kresťanského sveta? 
 

PS  1143   SAVARIJOVÁ, Veronika 

Keď na Haiti padá dážď  
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/ číta Ivana Doričová / 476 min.  
slovenské skutočné príbehy 

Keď sa Anika rozhodne stráviť tri mesiace na ostrove Haiti ako sociálna pracovníčka, 
netuší, čo jej osud prinesie. Spočiatku sa nič nevyvíja podľa jej predstáv - je zavalená 
prácou, obťažuje ju všadeprítomná špina a odlišné zvyky domorodcov. 
Nemá ani chvíľu na to, aby uvažovala nad vlastnými problémami. Po jej boku navyše 
pracuje sebavedomý lekár Jozef, ktorý ju svojím správaním privádza do zúrivosti, a 
zároveň ju nesmierne priťahuje 
 

PS  1143   WALTER, Jess 

Krásne trosky  

/ číta Peter Pilz / 935 min.  
americké romány 

Autor majstrovsky rozohráva životné osudy niekoľkých nezabudnuteľných postáv, 
ktorých osudy sa vzájomne prepletajú: romantický Pasquale, sklamaná herečka Dee 
Morayová, ktorá zanechá sľubne sa rozvíjajúcu filmovú kariéru, filmový producent, 
ktorý plastickými operáciami bojuje so starobou, jeho mladá asistentka, ktorá sa 
nevie zmieriť s úpadkom filmovej tvorby, vojnový veterán, ktorý v Taliansku píše 
neexistujúci román alebo samotný Richard Burton, ktorý často zahorel vášňou k 
filmovým hviezdičkám a potom ich opúšťa. 
 

PS  1143   BENKOVÁ, Jana 

Dievča s mačacím menom  

/ číta Katarína Turčanová / 450 min.  
slovenské romány 

Sašu pri skúške šiat v kamarátkinom módnom butiku vyvedie z miery muž, ktorý sa 
na ňu pozerá cez výklad. Keď ju Alex osloví, Saša, uchvátená jeho šarmom, sa tvári, 
že je majiteľkou obchodu, a vymyslí si aj falošné meno, aby mu nemusela povedať, 
že žije iba v malom domčeku so sestrou a s malým Miškom. Alex ju pozve na rande, 
no Saša dlho netuší, že ani on nie je bez tajomstiev. 
 

PS  1143   DAVISOVÁ, Brooke 

Stratení a nájdení  

/ číta Dora Kulová / 404 min.  
austrálske romány 

Príbeh o živote a láske vás prinúti smiať sa a plakať zároveň a naučí, že prežívanie 
smútku môže byť kľúčom k životu. V románe sa vrátite do svojho detstva a precítite, 
aké je byť v objatí, v ťažkostiach a v samote, aký úprimný a vtipný vie byť pohľad na 
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život, a najmä, ako možno nájsť priateľstvo a láskavosť na miestach, kde to 
najmenej čakáte. 
 
 

PS  1143   KARIKA, Jozef 

Tma 

 / číta Pavol Pivko / 419 min.  
slovenské romány 

Triler, z ktorého vás zamrazí až do špiku kostí. Televízny scenárista odchádza na 
osamelú horskú chatu v Malej Fatre. Chce si oddýchnuť od hektickej práce aj 
napätého manželstva a vychutnať pokojnú zimnú atmosféru. Zrazu sa však prihodí 
čosi nečakané a pobyt sa zmení na desivú nočnú moru. Chata sa stáva väzením, hoci 
dvere nie sú zamknuté. Začína sa zúfalý boj o prežitie. 
 

PS  1143   ROCA PICH-AGUILERA, Rosa 

Ako byť šťastná s 1,2,3... deťmi  

/ číta Iveta Pospíšilová / 229 min.  
výchova detí - rodičovstvo 

Táto kniha svojho čitateľa rýchlo zaujme, lebo nie je sériou abstraktných rád, ako čo 
zvládať, ale sériou svedectiev, ako vyzerá všedný či sviatočný deň v rodine. Autorka 
formulovala svoje skúsenosti, ktoré sa dajú použiť pri výchove jedného dieťaťa, ale 
aj pätnástich detí. Hovorí o stolovaní, upratovaní, výletoch, športovaní, o škole, o 
smrti, o trestoch... A napokon hovorí aj o svojom tajomstve, ktoré jej osobne 
umožňuje toto všetko zvládať. 
 

PS  1143   PIŠŤÁNEK, Peter 

Rukojemník. Lokomotívy v daždi  

/ číta Alfréd Swan / 766 min.  
slovenské romány 

Príbeh osemročného chlapca, ktorého rodičia sa nevrátili z návštevy Viedne späť za 
železnú oponu, a preto vyrastá u svojich starých rodičov. To, že jeho rodičia sú 
relatívne blízko, a pritom beznádejne ďaleko, dodáva chlapcovmu príbehu zaujímavý 
paradox, ktorý sa vo svojej detskej naivite nakoniec rozhodne vyriešiť tak radikálne, 
ako len vie. 
 

PS  1143   WALLNEROVÁ, Bibiana 

Sigillum mortis  
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/ číta Dora Kulová / 641 min. 
slovenské romány 

Bol to symbol mŕtveho orla, ktorý sa vyskytoval na rímskych náhrobkoch. Malo to 
vztýčené krídla a ovisnutú hlavu. Sigillum mortis. Pečať smrti. Povedal mi, že všetko, 
čo teraz robím, robím pod pečaťou smrti. Všetko, čím sa odteraz budem zaoberať 
bude niesť pečať smrti. Budem bojovať so smrťou. 
 

PS  1143   PESSL, Marisha 

Nočný film  

/ číta Lukáš Šepták / 1266 min.  
americké romány 

Novinár Scott McGrath prechádza hlbokou osobnou krízou: jeho súkromný život je v 
troskách a jeho úspešná kariéra spľasla ako bublina. Obvinil tajomného režiséra 
Stanislava Cordovu z perverzných a kriminálnych činov a jeho právnici novinára 
mediálne zdiskreditovali. O samom režisérovi sa vie iba málo. McGrath sa rozhodne 
preniknúť hlbšie do jeho desivého, hypnotického sveta, aj keď riskuje, že tentoraz 
môže prísť i o rozum. 
 

1151  ECO, Umberto 

Nulté číslo  

/ číta Peter čižmár / 363 min.  
talianske romány 

Niekto sa vlámal do bytu novinára Colonnu. Páchateľ nepochybne hľadal disketu s 
kompromitujúcimi informáciami, no nenašiel ju. Colonna nie je nijaký zelenáč a 
háklivý materiál ukryl na miesto, ktoré považuje za bezpečné. Bezpečné, lenže 
dokedy? 
 

1151  FRANCIS, Felix 

Vydierač 

 / číta Michal Novák / 715 min.  
anglické detektívne príbehy 

Keď bývalý tréner Unwin zavraždí bookmakera , detektív Britskej dostihovej komisie 
Jeff Hinkley tuší, že to je len začiatok. Krátko nato sa začnú množiť prípady 
pozitívnych testov koní a k zodpovednosti sa prihlási neznámy, skrývajúci sa za 
prezývku Leonardo. Za svoje mlčanie žiada päť miliónov libier, inak zverejní 
škandalózne informácie o dopingu, ktoré by mohli úplne zničiť dostihový šport v 
Británii... Dotiahne Vydierač svoj plán do konca alebo sa ho podarí zastaviť? 
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1151  GÉNOVÁ, Lisa 

Ľavá strana sveta  

/ číta Kristína Prekopová / 646 min.  
americké romány 

Sarah Nickersonová žije vo Welmonte, kde vedie hektický život ako viceprezidentka 
úspešnej firmy i ako manželka a matka troch detí. Táto prepracovaná absolventka 
Harvardu zázračne riadi každú minútu svojho života, až v jeden osudný deň má 
cestou do práce ťažkú autonehodu. Zranenie mozgu jej úplne vymaže ľavú stranu 
sveta. Keď sa pokúša znovu získať zdravie a nezávislosť, pochopí, že jej skutočný 
osud možno leží ďaleko od sveta konferenčných hovorov, tabuliek a grafov... 
 

1151  NESB0, Jo 

Šváby  

/ číta Dušan Kubaň / 825 min.  
nórske detektívne romány 

Šváby sú v poradí druhou časťou krimi série s populárnym detektívom Harrym Holem. 
Dej sa tentoraz prenesie do Bangkoku, kde v jednom bordeli nájdu zavraždeného 
nórskeho veľvyslanca v Thajsku. V chrbte má zapichnutý nôž a v taške fotografie s 
detským pornom. Keďže veľvyslanec udržiaval blízky kontakt s nórskym premiérom, 
na ministerstve zahraničia sa šíri panika. 
 

1151  TAN, Amy 

Údolie zázrakov  

/ číta Beáta Drotárová / 1629 min.  
americké romány 

Román spája dva kontinenty a opisuje obdobie od pádu poslednej čínskej dynastie po 
druhú svetovú vojnu, stratený svet starého Šanghaja, fungovanie domov kurtizán aj 
život prisťahovalcov v meste. Je to príbeh o matke a dcére, o prelínaní kultúry 
Západu a Východu, ale aj o sile či tvrdošijnosti lásky. 
 

1151  THELEN, Marko 

Dlhé tiene Karibiku. Slovenka obvinená z únosu detí na Haiti  

/ číta Michal Novák / 1065 min. 
slovenské detektívne romány 

Karibský ostrov Haiti sa po krutom zemetrasení zmieta v chaose. Medzi 
humanitárnymi pracovníkmi pôsobí aj Slovenka Táňa, ktorú obvinia z únosu a predaja 
detí. Jedinou jej záchranou môže byť detektív Denis, ktorý pomáha zatknutým, 
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uneseným alebo strateným Slovákom v zahraničí. Počas nebezpečného pátrania 
naňho čaká množstvo nástrah a desivých prekvapení. Postupne získané dôkazy 
odhaľujú hrôzostrašné skutočnosti. Okrem toho má v hlave nasadeného chrobáka. Je 
jeho krajanka skutočne nevinná? 
 

1151  WARRENOVÁ, Tracy Anne 

Princezná a gróf  

/ číta Ivana Doričová / 737 min.  
anglické ľúbostné romány 

Čarovný romantický príbeh z novej trilógie o troch princeznách, ktoré spojilo 
priateľstvo a podobný osud. Má len osemnásť, budúceho ženícha v živote nevidela a 
jediné, po čom túži, je aspoň štipka dobrodružstva. Kým ju naveky uväznia v 
manželstve bez lásky, chce okúsiť ozajstný život, a tak utečie do Londýna... 
 
 

1151  ČIČVÁK, Martin 

Kukura - jeho život ako ho prežil Čičvák  

/ číta Peter Pilz / 810 min.  
biografické romány 

Príbeh dramatického života človeka, ktorý ako jeden z mála slovenských umelcov 
prešiel doslova celý svet, osobne spoznal najvýznamnejších európskych umelcov 
svojej doby, preslávil sa v Nemecku a napokon sa vrátil na Slovensko, aby dnes 
viedol jedno z najdôležitejších slovenských divadiel. 
 

1151  NESB0, Jo 

Headhunters. Lovci mozgov  

/ číta Dušan Kubáň ) 600 min.  
nórske detektívne romány 

Strhujúci thriller od jedného z najlepších autorov kriminálnych románov súčasnosti. 
Roger Brown pokladá sám seba za najlepšieho headhuntera - lovca mozgov, čo je 
označenie pre človeka, ktorý dokáže získať pre firmy vysokokvalifikovaných 
pracovníkov. Miláčik žien Clas Greve je dokonalý kandidát na akýkoľvek manažérsky 
post. Navyše, vlastní nesmierne vzácny obraz od Rubensa, na ktorý si Brown ostrí 
zuby. Ak by získal obraz, podarilo by sa mu tým vyriešiť všetky ekonomické problémy 
a manželka Diana, ktorá túži mať umeleckú galériu, by bola konečne spokojná... 
 

1151  HORST, Jorn Lier 

Jaskynný muž  
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/ číta Lukáš Šepták / 616 min.  
nórske detektívne romány 

Najnovší detektívny román nórskeho autora začína úmrtím vo Wistingovom 
bezprostrednom susedstve. Len o tri domy ďalej od inšpektora sedí už štyri mesiace 
pred blikajúcim televízorom mŕtvy muž. Nič nenaznačuje tomu, že by mala smrť 
kriminálne pozadie. Púšťa sa do pátrania a súčasne prichádza na policajnú stanicu 
hlásenie o ďalšom úmrtí. 
 

1163  BRAMAH, Ernest 

Oči Maxa Carradosa  

/ číta Michal Novák / 730 min.  
anglické detektívne romány 

Max Carrados, podobne ako Sherlock Holmes, vyšetruje skôr bizarné, čudesné záhady 
než vraždy, i keď nejaká mŕtvola na čitateľa číha aj v tejto knižke... 
„Prečo nemať slepého detektíva? Naozaj slepého..." napadlo Ernestovi Bramahovi, 
keď v divadle sledoval jednu mizernú detektívnu hru, v ktorej sa vyšetrovateľ správal 
ako hlupák. Jeho slepý detektív Max Carrados vidí najviac, pretože vidí inak: očami 
svojho rozumu a ostatných nadmieru vyvinutých zmyslov. 
 

1163  CODDINGTON, Andrea 

Divoké kone  

/ číta Daniela Švolíková / 476 min. 
slovenské romány 

Sága zbohatlíckej rodiny Závodských a potomkov Karpatských Nemcov 
Holzmannovcov. Láska namysleného letca Adama Závodského a konskej kaskadérky 
Hany spustí odhaľovanie utajeného zločinu z konca druhej svetovej vojny. Spomienky 
Adamovho otca Alberta na minulosť sú bolestné a odzrkadľujú nespravodlivosť a moc 
peňazí. Za všetkým zlom stojí nepredvídateľný Osvald Závodský a nezastaví sa pred 
ničím. Dva zdanlivo nespojiteľné svety spojí láska. 
 

1163  ČERNÁK, Mikuláš 

Prečo som prelomil mlčanie  

/ číta Dušan Kubaň / 397 min.  
faktografická literatúra 

„Budem uvádzať skutočné mená všetkých aktérov, pretože toto je to najdôležitejšie 
poslanie tejto knihy - skutočná pravda napísaná rukou toho, kto ju prežil. Je mi jasné, 
že mnohých aktérov tej doby nepoteší, keď si prečítajú o sebe to, na čo by už 
najradšej zabudli, ale ja som čakal dosť dlhú dobu v týchto tvrdých väzenských 
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podmienkach a stratil som okrem rodiny aj najlepšie roky svojho života". 
 

1163  FILAN, Boris 

Rozhovor s tigrom. Benátky, Ľubľana, Terst, Dublin, Moskva, Berlín  

/ číta Igor Šabek / 470 min.  
cestopisné romány 

Boris Filan hovorí, že mesto je jeho les. V novej cestopisnej knihe nám ponúka hneď 
niekoľko svojich lesov. Vracia sa na známe miesta, objavuje nové. O Benátkach 
koluje viac zaručených správ a legiend ako o ktoromkoľvek inom meste. Treba ich 
vidieť, a nielen raz. Ľubľana je veľmi sympatické mesto, do ktorého by ste aj išli, ale 
keď nemusíte, nejdete. Stojí však za to, dať mu šancu. Terst je mesto kávy! Nie iba 
preto, že sa v Terste vypije v priemere dvakrát toľko kávičiek ako inde v Taliansku. 
Pred odchodom do Moskvy bol jasný plán - ruský cirkus, ruský hokej a diamantový 
poklad v Kremli. A to stále nie je všetko. Čaká vás aj Berlín a Dublin. 
 

1163  KELE, František 

Čilské poludníky  

/ číta Igor Šabek / 433 min.  
slovenské cestopisy 

Autor precestoval Čile krížom-krážom počas piatich výprav. Každá výprava mala svoje 
poslanie. Popri zvláštnostiach južnej pologule opisuje najkrajšie a najzaujímavejšie 
zákutia krajiny, pripomína históriu, začiatky osídľovania, mestá - ako vnímal ich 
atmosféru v dnešnej dobe. 
 

1163  McHughová, Gail 

Pulz  

/ číta Beáta Drotárová  / 913 min.  
americké romány 

Emily Cooperová, hlboko zranená na duši a nešťastná sama zo seba, je tentoraz 
ochotná riskovať všetko, len aby mohla byť s mužom, ktorý od ich osudového 
stretnutia ovládol všetky jej myšlienky a sny. Ich vzťah sa stále komplikuje a zostáva 
jej už len dúfať, že Gavin Blake ju stále miluje a odpustí jej. 
 

1163  Nicholls, Dávid 

My  

/ číta Michal Novák  / 1010 min.  
anglické romány 
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Román o manželstve, rodičovstve a kríze stredného veku. Je tiež príbehom muža, 
ktorý sa usiluje zachrániť svoj vzťah so ženou, ktorú miluje a snaží sa zblížiť so 
synom, ktorý mu občas pripadá ako cudzí. 
 

1163  NESB0, Jo 

Polnočné slnko. Krv na snehu zanecháva stopy za polárnym kruhom  

/ číta Dušan Kubaň / 409 min.  
nórske detektívne romány 

Sedemdesiate roky, ďaleký sever Nórska, opustená dedina Kasund. Jej obyvatelia sú 
laestadiáni, členovia náboženskej sekty, ktorá zväzuje ich životy prísnymi pravidlami. 
Jedného dňa ich pokoj naruší cudzinec Ulf. Tvrdí, že prišiel loviť vtáky. Na lovca však 
nevyzerá, dokonca nemá ani pušku. Nikomu nechce prezradiť, že jedinou korisťou, 
ktorú tu chcú uloviť, je on sám. Zradil totiž Rybára, najväčšieho zločinca v Osle. 
Netuší, na ktorej strane budú stáť miestni a či mu pomôžu zbaviť sa skutočného 
lovca. Medzi ním a jeho osudom stojí len ovdovená matka Lea a jej syn Kurt. 
 

1163  ŠRANKOVÁ, Eva Ave 

Život v hriechu  

/ číta Kristína Prekopová / 611 min.  
slovenské historické romány 

Nevšedný príbeh o láske, zrade, odvahe a vzácnej relikvii z čias stredovekého 
Talianska, keď sa hrdinské, ale aj zvrhlé činy rytierov, často zaslepených 
bezohľadnosťou a túžbou po moci, nezmazateľne zapísali do dejín. 
 

1163  URBANÍKOVÁ, Eva 

Nakresli mi vietor  

/ číta Antónia Oľšavská / 352 min.  
slovenské romány 

Skutočný príbeh Marcely, ktorú zaslepila vášeň a zamilovanosť až tak, že skončila vo 
väzení. Kniha o tom, aká tenká je hranica medzi správnym a nesprávnym, aká krehká 
je seba láska v porovnaní s túžbou po tom, aby sme boli milované mužom... Je o 
materinskej láske, o zlyhaní, o ľudskej zlobe a o tom, že za mrežami slovenských 
väzníc sedí mnoho osudov, ktoré sa do novín nedostanú a ktoré si tam, v "chládku" 
musia vytvoriť svoj vlastný svet.... 
 

1175  BECKEROVÁ, Zdenka 

Najväčší prípad môjho otca  
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/ číta Slavomíra Fulínová / 417 min.  
slovenské kriminálne romány 

Román je inšpirovaný reálnym prípadom Ireny Čubírkovej z roku 1964. Brutalita, s 
ktorou Čubírková zavraždila svojich partnerov, nemala v tej dobe obdobu. Príbeh patrí 
medzi najzaujímavejšie prípady svetovej kriminológie. 
 
1175  BENKOVÁ, Jana 

Šťastná žena  

/ číta Kristína Prekopová / 332 min.  
slovenské romány 

Príbeh Veroniky o tom, že život po boku úspešného bohatého muža môže zvonka 
vyzerať trblietavo a lákavo, ale vo vnútri môže skrývať príbeh ženy, ktorá sa cíti 
najosamelejšia na svete. 
 

1175  CONNELLY, Michael 

Krvná pomsta 

 / číta Lukáš Šepták / 750 min.  
americké detektívne romány 

Bývalý agent FBI Terry dostane infarkt a musia mu transplantovať srdce. Kým sa 
zotavuje, osloví ho mladá žena Graciela s tým, že nové srdce a šancu žiť ďalej dostal 
vďaka jej sestre, ktorú zavraždili. Žiada, aby túto vraždu vyšetril. 
 

1175  DÁN, Dominik 

Krv nie je voda  

/ číta Igor Šabek / 665 min.  
slovenské detektívne romány 

V marci chytili Ondreja - Beštiu a dokazovanie viny a zadovažovanie dôkazov proti 
zatiaľ najplodnejšiemu sériovému vrahovi v dejinách slovenskej kriminalistiky trvalo 
mesiace. Proces sa odohral tak nenápadne, že skoro zapadal prachom, no hoci nebol 
nijako beštiálny, ani príliš zložitý, aj tak by bola škoda ho nespomenúť. 
 

1175  HAMAROVÁ, Darina 

Ruleta života  

/ číta Daniela Švolíková / 376 min.  
slovenské romány 

Tomáš bol úspešný, nič mu nechýbalo. Mal milovanú ženu a milujúce deti. Mal prácu, 
v ktorej bol úspešný. Mal život ako v rozprávke. Stačí jeden okamih a všetko, čo 



Zemplínska knižnica Gorazda zvonického, Michalovce, Štefánikova 23 

CD knihy 

: 056-6441141  : sh.zkgz@gmail.com   

človek rokmi buduje, je preč. Zostanú len spomienky. Alebo? 
 

1175  HJORTH, Michael & ROSENFELDT, Hans  

Temné tajomstvá  

/ číta Dušan Kubaň) 1145 min.  
švédske detektívne romány 

Roger Eriksson je mŕtvy, niekto mu vyrezal srdce. Vyšetrovatelia sa rozhodnú využiť 
služby psychológa Sebastiana Bergmana, jedného z popredných švédskych expertov 
na sériových vrahov. 
 

1175  JAMES, E. L. 

Grey. Päťdesiat odtieňov sivej očami Christiana Greya  

/ číta Lukáš Šepták / 1132 min. 
anglické erotické romány 

Autor ponúka iný pohľad na ľúbostný príbeh, ktorý uchvátil milióny čitateľov po- 
celom svete. Christian Grey má rád kontrolu v každej situácii. Jeho život je 
usporiadaný, disciplinovaný a absolútne prázdny - až do dňa, keď do jeho kancelárie 
vpadne pôvabne neohrabaná a éterická Anastasia Steelová. 
 

1175  KUGLEROVÁ, Zuzana 

Legenda o Selenovi  

/ číta Kristína Prekopová / 510 min.  
slovenské historické romány 

Román o láske Žalny k Ratiborovi, vládcovi fiktívneho pohanského kniežatstva v 10. 
storočí. V príbehu vystupuje aj postava Svätoplukovho „strateného" syna Mojmíra. 
 

1175  O'CONNOROVÁ, Anne-Marie 

Dáma v zlatom. Strhujúci príbeh majstrovského diela Gustava Klimta - 
portrét Adely Blochovej-Bauerovej  

/ číta Peter Pilz / 1020 min.  
populárno-náučné publikácie - majetkové reštitúcie - židia 

Za koľkými obrazmi sa skrýva toľko vášne a lásky, ale aj toľko tragédií? Fascinujúci 
príbeh diela Gustava Klimta a jeho modeliek, s ktorými si dejiny zahrali krutú hru. 
 

1175  RAJEC, Fero 

Miriam  
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/ číta Peter Lejko / 579 min.  
slovenské životopisné romány 

Miriam Grossmanová nemala ľahký život. Počas Slovenského štátu prišla o svojich 
najbližších, ktorým sa už nepodarilo odísť do Palestíny. Jej spomienky sa spájajú s 
rodným domom a so susedmi, ktorí jej zachránili život. 
 

PS  1179   BIOQUE, Bartolomé 

Kniha posvätných miest  

/ číta Igor Šabek / 476 min.  
krajiny sveta 

Otvoriť túto knihu znamená vydať sa po stopách tých najnádhernejších svätých 
miest, aké je vôbec možné na našej zemi navštíviť. 
 

PS  1179   CZOBOR, Vojtech 

Potomkyňa  

/ číta Igor Šabek / 819 min.  
slovenské historické romány 

Strhujúci príbeh o najväčšom tajomstve katolíckej cirkvi - o potomkoch Ježiša Krista. 
 

PS  1179   Čulen, Anton 

Kde iní končia, my začíname  

/ číta Jozef Lapšanský / 510 min.  
autobiografie 

Príbehy z vojenského prostredia majú vždy osobitné čaro, zvlášť, ak sa rozprávačovi 
podarí zachytiť zvyčajne v ňom prítomný tragikomický rozmer. Aj zážitky vojaka 
Antona Čulena z jeho pôsobenia v Československej ľudovej armáde tvoria podstatnú 
časť tejto knižky a čítajú sa prinajmenšom tak dobre ako Čierni baróni, či Haškov 
Švejk. Zaznamenané skúsenosti plne zodpovedajú realite, tak ako sa stala. V knihe 
však ide aj o čosi viac: podať svedectvo o viere v zložitých podmienkach 
komunistického režimu, jeho ateistického školstva i pracovného prostredia. A že to 
nebolo ľahké, sa presvedčí každý, kto sa do tejto knihy začíta. 
 

PS  1179   HESSE, Herman 

Siddhártha. Indická báseň  

/ číta Lukáš Šepták / 243 min.  
nemecké romány 

Poviedka Siddhárta napísaná v rokoch 1919 až 1922 a nesie podtitul " indická báseň " 
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. Vskutku básnickým jazykom sa v nej rozpráva príbeh bráhmanského syna 
Siddhártha , ktorý hľadá pravdu a zmysel života . 
 

PS  1179   KARIKA, Jozef 

Čierna hra. Vláda mafie  

/ číta Rasťo Piško / 971 min.  
slovenské trilery 

Drsný triler z krvavých deväťdesiatych rokov zachytávajúci dramatické osudy členov 
podsvetia. Krátko po Nežnej revolúcii zavládlo ponuré obdobie - smrť nikdy nebola 
ďaleko a darilo sa všetkým druhom svinstva. 
 

PS  1179   Lauček, Anton 

Keď lastovičky nemôžu lietať  

/ číta Peter Lejko / 553 min.  
slovenské romány 

Za autorovým rozprávaním, podfarbeným humorom a iróniou, sa ukrýva smútok. 
Smútok z bezmocnosti voči vládnúcej komunistickej mašinérii, devastujúcej najmä 
duševný život človeka... Dej je situovaný do osemdesiatych rokov minulého storočia. 
Autor opisuje život v domove mládeže, jeho úskalia i vtipné stránky. Hlavná postava, 
vychovávateľ Peter Jančár, čitateľa zavedie do kancelárie vychovávateľov, ale aj do 
študentských izieb. Hlavnú dejovú líniu tvorí každodenný internátny život. 
Spoznávame štvrtákov, ktorých Peter vychováva. Okrem samotných problémov so 
študentmi odhaľuje aj problémy v internáte. Inšpekcie, alkoholizmus a stranícke 
protežovanie 
 

PS  1179   PRONSKÁ, Jana 

Verenica  

/ číta Antónia Oľšavská  / 578 min.  
slovenské historické romány 

Z Juliany vyrastie krásna mladá žena, no na svojho snúbenca čaká dlhých päť rokov. 
Keď ho konečne uvidí na kráľovskom dvore v Budíne, namiesto hrdinu z detstva pred 
ňou stojí zhýralý pijan a záletník.... 
 

PS  1179   RIVERSOVÁ, Francine 

Most do prístavu  

/ číta Beáta Drotárová / 1077 min.  
americké romány 
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V tejto strhujúcej a dlho očakávanej ságe o pokušení, milosrdenstve a 
bezpodmienečnej láske obľúbená autorka Vykúpenej lásky prináša široko poňatý a 
vynikajúco rozpovedaný príbeh. Spálila všetky mosty, aby získala to, čo malo byť 
naplnením jej túžob. Teraz má však už len jedinú túžbu - vrátiť sa domov. 
 

PS  1179   Silva, Daniel 

Anglický špión  

/ číta Lukáš Šepták / 693 min.  
americké špionážne romány 

Najslávnejší tajný agent Izraela je späť s novým dobrodružstvom! Pätnásta kniha 
série o legendárnom Gabrielovi Allonovi. Keď pri výbuchu na výletnej jachte zahynie 
členka britskej kráľovskej rodiny a najslávnejšia žena sveta, riaditeľ MI6 Graham 
Seymour sa pri pátraní po jej vrahovi obráti s prosbou o pomoc na špičkového agenta 
Gabriela Allona. Jeho úlohou je nájsť muža, čo má na svedomí vražedné útoky na 
celom svete. Eamonn Quinn, geniálny výrobca bômb a predĺžená ruka nejedného 
diktátora, je mimoriadne nebezpečný protivník. 
 

PS  1179   TROISI, Simone - PACCINI, Cristiana 

Chiara Corbella Petrillo. Narodili sme sa a už nikdy nezomrieme  

/ číta Kristína Prekopová / 300 min.  
talianske biografické romány 

Životný príbeh Chiary, ktorá zomrela vo veku dvadsaťosem rokov na rakovinu. 
Rakovinu jej objavili, keď bola v piatom mesiaci tehotenstva. Liečbu odložila, aby sa 
jej dieťatko narodilo zdravé. Chiarinu lásku nezastavila ani smrť. Jej život viery a 
dôvery v Boha sa stal znamením nádeje pre nás všetkých. 
 

1183  ALEXIJEVIČ, Svetlana 

Vojna nemá ženskú tvár  

/číta Jana Dolanská/ 786 min.  
ruské romány - druhá svetová vojna 

Hrôza vojny sa v dokumentárnej koláži strieda s prekvapujúcou ľudskosťou a odkrýva 
tak celkom inú tvár vojny, tvár, ktorú by sme v kusých kapitolách učebníc dejepisu 
hľadali len márne. 
 

1183 DÁN, Dominik 

Noc temných klamstiev  

/číta Igor Šabek/ 669 min.  
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slovenské detektívne romány 
V novom prípade, keď sa mocní tohto sveta rozhodnú zamiešať karty práve v piatok 
hodinu pred ukončením pracovnej doby. Všetci detektívi sa už vidia na zaslúženom 
odpočinku. Ale ako vždy jeden mieni a druhý mení. Vražda je vražda, a ak sú do nej 
zapletení vysokopostavení ľudia z tých najvyšších miest a zavraždená je prominentná 
prostitútka, víkendové radovánky musia ísť bokom a začína sa vyšetrovanie. 
 

1183 HJORTH, Michael & ROSENFELDT, Hans 

Učeň  

/číta Dušan Kubaň 1322 min.  
švédske detektívne romány 

Policajný psychológ Sebastian Bergman sa dozvie, že má dospelú dcéru. Po prvý raz, 
odkedy mu cunami vzalo manželku Lily a dcéru Sabine, cíti, že by mohol získať 
spriaznenú dušu. Trápi ho len jediné - má jej prezradiť, že je jej biologický otec, 
alebo si to radšej nechá pre seba? 
 

1183 HNÍZDIL, Jan 

Ako sa nestať pacientom  

/číta Pavol Pivko/ 480 min.  
populárno-náučné publikácie - zdravie a choroba 

Knižný výber z článkov a úvah MUDr. Jana Hnízdila možno vrelo odporučiť všetkým, 
ktorí si vážia zdravie vlastné i zdravie spoločnosti a sú ochotní preň niečo urobiť. 
Môžu si byť istí, že ich čítanie nielen poučí, ale aj povzbudí a pobaví. 
 

1183 JONASSON, Jonas 

Zabijak Anders a jeho priatelia (a sem-tam nejaký nepriateľ)  

/číta Michal Novák/ 645 min. 
švédske romány 

Zabijak Anders je typická jonassonovská bizarná postavička, podobne ako storočný 
starček a múdra analfabetka. Ich príbehy pobavia aj rozosmejú, ale do literatúry 
vstúpili najmä preto, aby sme hlbšie vnímali svet, ktorý nás obklopuje, a robili ho 
lepším. 
 

1183 KLASSENOVÁ, Júlie 

Učiteľova dcéra  

/číta Beáta Drotárová/ 943 min.  
anglické romány 
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Romantický triler s prívlastkom druhá Jane Eyrová z regentského obdobia. Emma 
Smallwoodová chce pomôcť svojmu otcovi, súkromnému učiteľovi, vyriešiť finančné 
ťažkosti, preto s ním odchádza do sídla baroneta Gilesa Westona a jeho štyroch 
synov. Pár dní po ich príchode sa začnú diať divné veci: kto je tou záhadnou osobou, 
ktorú Emma počuje hrať v noci na klavíri, hoci je hudobný salón prázdny? 
 

1183 KOLLÁR, Jozef 

55 minút medzi životom a smrťou  

/číta jozef Lapšanský/ 322 min.  
emigranti - totalitné režimy 

Dvojnásobný majster ČSSR v cyklistike Róbert Hutyra sa v roku 1983 rozhodol s 
rodinou opustiť republiku. Na cestu za železnú oponu si vybral teplovzdušný balón. 
Veľké dobrodružstvo sa odohralo v noci zo 6. na 7. september. 
 

1183 NELSON, Jandy 

Dám Ti aj slnko  

/číta Katarína Turčanová / 866 min.  
americké romány pre mládež 

Jude a Noe sú dvojčatá a umelecky nadaný. Obe strany majú v úmysle ísť na 
umeleckú školu, ale ich život sa rúca, keď ich matka zomrie pri autonehode. 
 

1183 PRONSKÁ, Jana 

Čierna vdova  

/číta Ľudmila Swanová/ 642 min.  
slovenské romány 

Nový román populárnej autorky ponúka podmanivý ľúbostný príbeh zo stredovekého 
Slovenska. Adriana Mariášiová pochovala už troch manželov, ktorých jej kvôli majetku 
nanútil otec. Zostane vdovou ? 
 

1183 SZABÓ, Magda 

Dvere 

 /číta Jana Dolanská/ 588 min.  
maďarské romány 

Príbeh dvoch osamelých žien, ktoré sú vytrhnuté zo svojich svetov rozličnými 
okolnosťami, sa odohráva v polovici dvadsiateho storočia v Maďarsku, poznačenom 
následkami vojny. 
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1187  BARIČÁK, Pavel „Hirax" 

Indonéza. Báli, Lom bo k, Komodo, Flores...  

/číta Igor Šabek/462 min.  
slovenské cestopisné romány 

Okrem všedných, teda pre Európana úplne neštandartných denných životných situácii 
v knihe nájdete zážitky z výstupu na druhý najväčší indonézsky vulkán Rinjani, cestu 
na ostrovy varanov - Rinco a Komodo, rozlúčka so starým rokom cez ceremóniu 
Ogoh-ogoh, Nový rok Nyepi, vodopády Senaru ... 
 

1187  COHENOVÁ-AHNINOVÁ, Candice 

Vráťte mi moju dcéru 

 / číta Daniela Švolíková/ 460 min. 
Francúzske skutočné príbehy 

Osemnásťročná Candice sa počas prázdninového pobytu v Londýne zamiluje do 
princa Saddáma, člena saudskoarabskej kráľovskej rodiny. Oboch spája láska, no 
kultúrne aj náboženské rozdiely ich vzťahu neprajú. V roku 2001 sa im narodí dcéra 
Haya. Netrvá dlho a Saddám odhalí svoju pravú tvár. Jedného dňa hrubo odtrhne 
matku od dcéry. Pomocou francúzskeho ministerstva zahraničných vecí sa Candice 
dostáva von z krajiny, v ktorej jej hrozí trest smrti, a púšťa sa do neľahkého boja o 
dieťa. 
 

1187  ČIERNY, Michal 

Prípad Agonista  

/číta Dušan Kubaň/ 850 min.  
slovenské detektívne romány 

Autor približuje prácu bratislavských detektívov a policajtov, zaznamenáva históriu 
drogovej scény od jej počiatkov až po spoluprácu bratislavských dílerov s Albáncami, 
a najmä poukazuje na bezvýchodiskovosť tých, ktorí prepadli prášku. 
 

1187  DÁN, Dominik 

Nežná fatamorgána  

/číta Marián Geišberg/ 588 min. 
 slovenské kriminálne romány 

Tretí príbeh z obdobia novembra 1989, z obdobia detektívnych začiatkov Richarda 
Krauza. Richard Krauz pracuje na oddelení vrážd už rok a pol, no ešte stále je v 

očiach starších kolegov iba kriminalistické ucho. Jeho učiteľ, detektív Eduard Burger, 
má na stole tri staré nevyriešené vraždy mladých dievčat, ktoré vrah znásilnil a 
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zahrdúsil na lavičke mestského parku. 
 

1187  DOERR, Anthony 

Svetlo, ktoré nevidíme  

/číta Igor Šabek/ 1173 min.  
americké historické romány 

Román je nádherný aj strhujúci príbeh mladučkej slepej Francúzsky a mladého 
Nemca, ktorí sa snažia uniknúť pred hrôzami druhej svetovej vojny. 
 
 

1187  FOSSUM, Karin 

Indická nevesta  

/číta Jana Dolanská/ 660 min.  
nórske detektívne romány 

V Elvestade, malé} nórskej dedine, sa detektívi púšťajú do vyšetrovania výnimočne 
brutálnej vraždy. Žena, ktorú nájdu na lúke za obcou, je znetvorená na nepoznanie. 
 

1187  McCulloughová, Collem 

Štyri sestry  

/číta Beáta Drotrátová/ 951 min. 
anglické historické romány 

Pútavá romantická sága, odohrávajúca sa v Austrálii v 20. rokoch minulého storočia, 
zachytáva osudy dvoch párov dvojčiat. Edda a Grace, Tufts a Kitty - to sú štyri sestry, 
dcéry reverenda Latimera z mestečka Corunda. Všetky štyri sú krásne, bystré a 
ambiciózne, musia však čeliť predsudkom, čo vládnu vo vtedajšej spoločnosti. 
 

1187  KLASSENOVÁ, Júlie 

Slúžka z Fairbourne Halí  

/číta Beáta Drotárová/ 989 min.  
anglické romány 

Román prekypujúci romantikou a nebezpečenstvom, vťahuje čitateľa do 
fascinujúceho sveta služobníctva anglického panského sídla z 19. storočia, kde výzor 
môže byť klamlivý. 
 

1187  PICOULTOVÁ, Jodi 

Čas odísť 
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 /číta Jitka Krišková/ 986 min. 
anglické romány 

Jenna Metcalfová už vyše desať rokov neprestajne myslí na svoju matku Alice, ktorá 
záhadne zmizla po tragickej udalosti. Jenna neverí, že ju matka svojvoľne opustila, 
preto po nej pátra na internete a dookola listuje v jej denníkoch. Napínavý svetový 
bestseller plný prekvapivých zvratov! 
 

1187  WIIMGATEOVÁ, Lisa 

Listy do neba  

/číta Dóra Kulová/ 456 min. 
americké náboženské romány 

Po smrti 91-ročnej Ioly sa Tandi očitá v úlohe upratovačky Iolinej viktoriánskej vily. 
Tandi, ktorá je na úteku pred minulosťou, hľadá v dome dočasný úkryt. Všetko sa 
však zmení, keď objaví osemdesiatjeden vyzdobených schránok, z ktorých každý 
predstavuje jeden rok Iolinho života. 
 

1199  FOENKINOS, Dávid 

Nežnosť 

 /číta Dušan Kubaň/ 366 min. 
 francúzske romány 

Mladá Nathalie je krásna melancholická vdova, úplne oddaná svojej profesii, 
rešpektovaná kolegami, od ktorých si drží odstup. Markus je jediný v jej tíme, nie je 
ani atraktívny, ani zaujímavý, ničím nevyniká a je z Uppsaly. Nečakaný bozk od šéfky, 
keď jej prinesie spis číslo 114, otrasie ich istotami i stereotypmi a spustí sériu 
nečakaných „pohrôm". 
 

1199  GALBRAITH, Róbert 

V službách zla  

/číta Igor Šabek/ 1192 min.  
anglické detektívne romány 

Jedného dňa dostanete asistentka súkromného detektíva Cormorana Strikea balíček s 
odseknutou nohou. Cormoran je síce zvyknutý na všeličo, ale túto výstrahu neberie 
na ľahkú váhu. 
 

1199  HORNÍK, Ľubomír 

Šiesta nábojnica. Príbeh spravodajského dôstojníka z druhej svetovej 
vojny  
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/číta Igor Šabek/ 1354 min.  
slovenské vojnové romány 

Historický román v ktorom autor zachytáva nielen pohnuté osudy a motivácie ľudí, 
ale aj politické dianie v priebehu II. svetovej vojny. 
 

1199  JURÍK, Ľuboš 

Paríž očami dažďa  

/číta Peter Lejko/ 720 min.  
slovenské poviedky 

Ľuboš Jurík poskytuje príležitosť nazrieť do menej viditeľných zákulisí i tam, kde je 
láska na predaj, alebo do renomovaných scén Folies Bergére a Moulin Rouge. Čitateľ 
spoznáva Chrám Matky božej v sprievode tuláka, ktorý hrdo vyznáva: „Ja som tulák, 
kto je viac?" 
 

1199  KLUS, Jaroslav 

Hodina vlka  

/číta Lukáš Šepták/ 271 min.  
slovenské romány 

Autor si zvolil pre svoj príbeh dvoch rozprávačov: mladého muža, ktorý hľadá samého 
seba a lono vhodné na zachovanie rodu, a syna, čo pred narodením spomína na 
dôležité okamihy zo života otca. Napriek zdanlivo zložitej forme ide o vtipný, humorne 
ladený príbeh, prekypujúci emóciami. 
 

1199  KRIŠTOFÍKOVÁ, Adriana 

Sny na mieru  

/ číta Ivana Šeptáková/ 450 min.  
slovenské romány 

Návrhárka Sofia aj keď je úspešná, trápi ju samota, márna snaha o vzkriesenie prvej 
lásky a únava z dlhoročného priateľstva s nespokojnou Nelou, ktorá má na prvý 
pohľad ideálny život. Neplánovaný výlet do španielskej Marbelly jej pomôže nájsť 
stratenú rovnováhu a ešte oveľa viac. 
 

1199  MAY, Peter 

Muž z ostrova Lewis  

/číta Petre Pilz/ 750 min.  
škótske romány 

Sugestívny príbeh z nedávnej škótskej minulosti otvára kontroverzné vzťahy a 
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neľudské praktiky a mimoriadne dramaticky odhaľuje duše biednych - od osirelých 
detí až po zdrvujúcu starobu... Protipólom sú však dojemne, ba priam poeticky 
stvárnené súrodenecké či milenecké vzťahy. 
 

1199  MÚNZEROVÁ, Hanni 

Medová smrť  

/číta Beáta Drotárová/ 891 min.  
nemecké historické romány 

Vzrušujúce čítanie o tom, ako dokázali kruté historické udalosti ovplyvniť až štyri 
generácie žien jednej rodiny v rôznych časových obdobiach. V príbehu sa trpezlivo 
rozpletá pavučina lásky, viny a hriechu, ktorá siaha až do súčasnosti a dotýka sa aj 
života zvedavej Felicity. 
 

1199  URBANÍKOVÁ, Eva 

Naružovo  

/číta Silvia Donová/ 450 min.  
rozvoj osobnosti 

S hlavným mottom knižky, aj Evitinho života - „Chceš byť šťastná? Tak buď!" - 
spoznáte Evitu z druhej strany jej neprehliadnuteľného príbehu, ktorý oslovil tisícky 
slovenských žien. 
A hlavne sa utvrdíte v tom, že s humorom a s pozitívnym pohľadom na každú vec, 
ktorá vás stretne, sa žije ľahšie, jednoduchšie a šťastnejšie. 
 

1199  VACULÍKOVÁ, Silvia 

Túlanie svetom 

 /číta Silvia Donová/ 180 min.  
cestopisné romány 

Kľúčom k výberu krajín do cestopisu sú najzaujímavejšie miesta Afriky a Ázie, ktoré 
sú málo navštevované turistami a ktoré vedia čitateľa zaujať, prekvapiť aj pobaviť. 
Do rozvojových krajín západnej Afriky, ako sú Ghana, Togo a Benin, zavíta málokto. 
Pri ich návšteve som sa zamerala hlavne na vúdú náboženstvo. 
 

1211  COELHO, Paulo 

Špiónka  

/číta Dóra Kulová/ 185 min.  
biografické portugalské romány 

Autor na základe mnohých nepublikovaných dokumentov zrekonštruoval biografiu 
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slávnej špiónky Mata Hari prostredníctvom fiktívnych listov, ktoré napísala svojmu 
právnikovi z parížskeho väzenia Saint-Lazare a zanechala svojej dcére. Chcela, aby jej 
jediná dedička spoznala pravdu a pochopila dôvody, prečo sa rozhodla viesť 
intenzívny život plný dobrodružstva, lásky a intríg. 
 

1211  HANNAHOVÁ, Sophie 

Agatha Christie. Záhada zavretej schránky,  

/číta Dóra Kulová/ 485 min.  
anglické detektívne romány 

Lady Playfordová sa rozhodla zmeniť svoj závet a chystá to oznámiť na večeri, ktorú 
prichystala pre svojich priateľov. Medzi hosťami sa nachádzajú i dvaja muži, s 
ktorými sa hostiteľka ešte nikdy nestretla: slávny detektív Hercule Poirot a inšpektor 
Edward Catchpool. Ani jeden z nich netuší, prečo ho pozvala. 
 

1211  HRAŠKOVÁ, Eva 

Len kým si tu 

 /číta Zuzana Barilová/ 605 min.  
slovenské romány 

Životný príbeh mladej ženy a láska vo všetkých jej podobách: láska k mužovi, k 
rodine, deťom a tiež láska z pohľadu muža; láska k peniazom, k sexu, ženám, ale aj k 
sebe samému... Kniha je plná vyznaní, ktoré nik z nás nevysloví, pretože nemá 
odvahu. Často ich túži povedať, ale kým sa odhodlá, býva neskoro... 
 

1211  LABAS, Camilie 

Autostopom s tromi deťmi  

/číta Katarína Turčanová/ 779 min.  
autobiografické príbehy 

V knihe sa autorka delí s nami o zážitky zo svojich dobrodružných ciest, ktoré sú 
popretkávané nielen zaujímavosťami z histórie i kultúr, ale aj úvahami o svete, 
identite, o deťoch, o výchove, o láske, o vzťahoch rodičov a detí, o ľudských 
hodnotách i o vlastnom neľahkom živote ženy-matky. 
 

1211  MICHELSOVÁ, Elizabeth 

Ako prísť o lorda  

/číta Silvia Donová/ 522 min. 
americké ľúbostné romány 

Keď sa Andrew Clifton, hrdý a neprístupný lord Amberstall, stane terčom posmechu 
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svojich priateľov z londýnskej smotánky, zanevrie na mesto a utiahne sa do ústrania 
na škótsky vidiek. Keď sa po roku na matkinu žiadosť vracia domov, na ceste do 
Londýna sa mu zraní kôň a Andrew z neho doslova padne k nohám krásnej, Katie 
Moorovej. 
 

1211  MAY, Peter 

Šachové figúrky  

/číta Peter Pilz/ 750 min.  
škótske romány 

In Macleod sa rozhodne začať po rozvode nový život. Vracia sa na rodný ostrov, 
opraví si rodičovský dom a začne pracovať na prípade pytliakov, ktorí žijú z 
výnosného čierneho obchodu s divo žijúcimi lososmi. Pre bývalého policajného 
detektíva to mala byť hračka, no keď sa spolu s kamarátom stane svedkom 
zvláštneho prírodného úkazu, pri ktorom sa samovoľne vyprázdnilo jazero, nastane 
zlom. Tretí diel zo série detektívnych románov z ostrova Lewis. 
 

1211  MANKELL, Henning 

Neviditeľný múr 

 /číta Igor Šabek/ 1134 min.  
švédske detektívne romány 

v Ystade dve mladé dievčatá zavraždia taxikára. Počas jedného neskorého večera 
zrazu zhasne svetlo. Vysvetlenie sa nachádza vo vzdialenej budove rozvodne, kde leží 
mŕtvola, ktorá pripomína múmiu. Komisár Wallander začína tušiť, že všetky tieto 
udalosti spolu súvisia. 
 

1211  OLVECKÝ, Noro 

Nečakaná diagnóza 

 /číta Igor Šabek/ 728 min.  
slovenské romány 

Napínavý román o diagnóze, ktorá sa síce na Slovensku ešte nevyskytla, ale v 
Čechách už áno - a takmer vždy sa končila smrťou. Striehne na nás vo vode - na 
kúpaliskách, jazerách.. A zabíja... Rýchlo a nečakane. 
 

1211  SPARKS, Nicholas 

V tvojich očiach  

/číta Jana Dolanská/ 1066 min.  
americké ľúbostné romány 
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Náhodné stretnutie na ceste uprostred daždivej noci zmení život obidvom - Colinovi aj 
Márii. Keď celkom neočakávane medzi nimi vzplanie láska, nemajú odvahu 
predstavovať si spoločnú budúcnosť... až do chvíle, kým nevyplávajú na povrch 
hrozivé pripomienky udalostí z Máriinej minulosti. 
 

1211  SVEEN, Gárd 

Peklo je otvorené  

/číta Igor Šabek/ 862 min.  
nórske detektívne romány 

Tommy Bergmann prichádza na miesto činu v osloskom byte, kde objavili 
zmasakrovanú mladú prostitútku. Zranenia, ktoré dievča utŕžilo, sa znepokojivo 
podobajú na spôsob, akým svoje obete v minulosti doriadil učiteľ Anders Rask. Ten 
sa k vraždám priznal a už roky sedí izolovaný na uzavretom oddelení psychiatrickej 
nemocnice. 
 

1219  BERLÍN, Lucia 

Manuál pre upratovačky  

/číta Jana Dolanská/ 600 min.  
americké príbehy 

V tomto románe sa čitatelia stretávajú so starými Indiánmi, narkomafiánmi, 
kráľovnami krásy či svojskými lekármi, ktorým sa trasú ruky, ale predovšetkým s 
rozprávačkou - so ženou, ktorá vidí krásu v tých najtemnejších zákutiach ľudskej 
duše a má pochopenie pre ľudské chyby a slabosti. 
 

1219  SILVA, Daniel 

Čierna vdova 

 /číta Igor Šabek / 90 min.  
špionážne americké romány 

Špión a reštaurátor Gabriel Allon sa chystá prevziať funkciu riaditeľa izraelskej tajnej 
služby, no v poslednej chvíli mu tom zabráni bombový útok v parížskej štvrti Marais. 
 

1219  WARRENOVÁ, Tracy Anne 

Zvodný gróf  

/číta Beáta Drotáravá / 768 min.  
anglické romány 

Čarovná regentská romanca. Po škandále, ktorý pobúril celú smotánku, je lady 
Jeannette Brantfordová nútená opustiť rodinné sídlo v Anglicku. Čoskoro však 
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vysvitne, že ani vo vyhnanstve jej nuda nehrozí. 
 

1219  ČERVENÁK, Juraj 

Diabol v zrkadle. Štvrtý prípad kapitána Steina a notára Barbariča  

/číta Igor Šabek/ 709 min. 
slovenské detektívne romány 

Špióni biskupa zavetrili stopu protestantského sprisahania, ktorého cieľom je 
likvidácia najvyšších katolíckych hodnostárov. Obeťou prvého útoku sa stane sám 
arcivojvoda. Kým lekári bojujú o jeho život, Stein, Barbarič a Jaroš pátrajú po vrahovi. 
 

1219  DÁN, Dominik 

Smrť na druhom brehu  

/číta Marián Geišberg/ 640 min.  
slovenské detektívne romány 

Jedného dňa na brehu rieky nájdu dvaja výrastkovia polorozpadnutú mŕtvolu muža. 
Nič zvláštne, pokojne mohla skončiť v krematóriu, ale to by nesmela mať uprostred 
čela pravidelný kruhový otvor s priemerom 9 mm. 
 

1219  GIORDANO,Mário 

Teta Poldi a sicílske levy 

 /číta Michal Novák/ 727 min.  
nemecké humoristické romány 

Isolde Oberreiterová, familiárne teta Poldi, sa v deň svojich šesťdesiatych narodenín 
presťahuje z bavorského Mníchova na Sicíliu. Vezme so sebou aj synovca, nádejného 
spisovateľa a beznádejného starého mládenca. Nepočíta však s početným a 
temperamentným príbuzenstvom svojho mŕtveho manžela. 
 

1219  GOM BITOVÁ, Marika - GRACLÍK, Miroslav 

Úlomky spomienok 

/číta Slavomíra Fulínová/ 271 min.  
biografické romány 

Každému sa môže stať, že ho zo dňa na deň zaskočí choroba alebo zranenie a jeho 
rebríček hodnôt aj sám život sa v okamihu zmenia. Potom záleží na jeho vôli nevzdať 
sa, ale bojovať, aj keď okolie možno považuje tento boj za vopred prehratý. Stále je 
tu predsa nádej, a keď človek chce, dokáže zázraky. 
 

1219  NEMČOK, Peter 
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Z pekelných hlbín do výšin nebeských II. Keňa - Tanzánia  

/číta Igor Šabek/ 409 min. 
slovenské cestopisy 

Publikácia je druhou časťou plánovanej trilógie mapujúcej Veľkú priekopovú 
prepadlinu, jej najzaujímavejšie národné parky a atraktívne destinácie. 
 
 

1219  NEUER, Václav 

Vražda s pridanou hodnotou  

/číta Dušan Kubaň/ 869 min.  
slovenské detektívne romány 

Kriminálny príbeh zo súčasnosti voľne nadväzuje na autorovu prvotinu Krkavčí súd. 
Václav Neuer aj v tejto knihe zúročuje svoje skúsenosti z každodennej práce 
policajtov pri objasňovaní najzávažnejších zločinov a z fungovania podsvetia. 
 

1219  MAJCHRÁK, Jozef - HANUS, Martin 

Cyril Vasiľ: Kresťan by mal byť hrdinom 

/číta Jozef Lapšanský/ 540 min.  
rozhovory 

Rozhovor s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom o rodine, utečencoch, pápežovi aj 
neduhoch v cirkvi. 
 

1015 GORDON, Roderick 

Špirála hrôzy v Podzemí  

/ Načítal Pavel Pivko. - 835 s. SKN Levoča, 2013. (MP3) 
romány dobrodružné - romány fantastické 

Dobrodružstvo Willa Burrowsa pokračuje! Styxovia sa znovu vynorili z Podzemia na 
Povrch. Piaty diel napínavej série. 
 

1015 CYRIL,sv. 

Proglas : [Konštantín Filozof]  

/ Prebásnil Viliam TurčányNačítal Prevzaté . - SKN Levoča, 2013. (MP3) 
 staroslovienčina - meditatívne básne Meditatívne básne v staroslovienčine. 

 
1015 LORINC, Andrej  

Osudné výstrely : z neznámej histórie hradu pri Vinnom 

 / Načítala Jitka Krišková. - 559 s. - SKN Levoča, 2013. (MP3)  
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slovenské romány - história 
Dej sa odohráva na území Uhorska v Zemplínskej stolici, v meste Michalovce, 
Humenné a okolitých dedinách, osadách či hradoch v čase proti habsburských 
povstaní na konci 17. storočia. 
 

1015 CRICHTON, Michael  

Pirátska odysea  

/ Načítal Peter Čižmár. - 648 s. SKN Levoča, 2013. (MP3)  
romány dobrodružné 

Neodolateľné dobrodružstvo povestných pirátov v Novom svete. Klasický príbeh o 
poklade a zrade, plný neočakávaných zvratov, vyniká pikantnou atmosférou a 
napätím. 
 

1015 GRISHAM, John    

Advokáti 

 / Načítal Peter Čižmár. - 909 s. SKN Levoča, 2013. (MP3)  
spoločenské romány 

Advokátska firma je pripravená s novým zamestnancom sa pustiť do veľkého 
prípadu, ktorý môže znamenať zbohatnutie. 
 

1015 ŠEBESTA, Juraj 

Venussha (ťažký týždeň) 

: komiksový román pre tínedžerov a ich poľutovaniahodných rodičov  

/ Načítala Katarína Turčanová. - 381 s. SKN Levoča, 2013. (MP3) 
dievčenské romány 

Príbeh očami dievčaťa, ktorá oslávi svoje trináste narodeniny. Kniha je voľným 
pokračovaním románu Keď sa pes smeje. 
 

1015 MEE, Benjamín 

Kúpili sme ZOO 

 : Pravdivý príbeh o mladej rodine, skrachovanej ZOO a 200 divých zvieratách,ktoré 
im navždy zmenili život  
/ Načítal Michal Novák. - 591 s. SKN Levoča, 2013. (MP3)  

dobrodružné romány 
To čo všetci považovali za šialený nápad, sa uskutočnilo. Stali sa majiteľmi ZOO, hoci 
o jej prevádzke nemali potuchy. 
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1015 ONDRUŠ, Rajmund 

Blízki Bohu i ľuďom diel 1  

Životopisy svätých a komentáre k cirkevným sviatkom v kalendárnom poradí 1. 
zväzok: január - jún  
/ Načítal Jozef Lapšanský. - 2100 s. SKN Levoča, 2013. (MP3)  

náboženstvá - svätci životopisy 
Zbierka životopisov. Životopisy svätcov sú síce krátke a poskytujú väčšinou iba 
základné údaje, ale i tak môžu prispieť k poznaniu našich omilostených bratov a 
sestier a azda aj k lepšiemu chápaniu mnohých udalostí, ktoré sa stali v Cirkvi i mimo 
nej. 
 

1015 ONDRUŠ, Rajmund 

Blízki Bohu i ľuďom diel 2  

Životopisy svätých a komentáre k cirkevným sviatkom v kalendárnom poradí.  
/Načítal Jozef Lapšanský. - 2640 s. - SKN Levoča, 2013. (MP3) 
Druhý diel knihy. 
 

1015  ROTHENBUHLER-KORCOVÁ, Maya 

Emília V a tí druhí  

/ Načítala Jana Dolanská. - 248 s. SKN Levoča, 2013. (MP3) 
romány životopisné - herci - spomienky 

Emília Vášaryová prvá dáma slovenského herectva. Jej výnimočnosť sa javí ako 
samozrejmý údel, ktorá našla svoj vlastný neopakovateľný štýl. 
 

1159 BACKMAN, Fredrik 

Muž menom Ove  

/ číta Michal Novák / 776 min.  
švédske romány 

Je to kniha, ktorá má svoj vlastný svet, ale zároveň nám hovorí niečo dôležité o nás a 
našej súčasnosti. 
Ove je starší pán, aký žije snáď v každom obytnom dome - večne nevrlý, zatrpknutý 
frfloš, v ktorom len ťažko odhalíte dobré srdce. Milovaná žena mu umrela, stal sa z 
neho samotár a pomaly stráca zmysel života. 
 

1159 BANÁŠ, Jozef 

Dementi. Správa o stave republiky  

/ číta Igor Šabek / 617 min.  
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slovenské prózy - politická satira 
Autor si pod svoj nekompromisný skalpel zobral všetky oblasti nášho verejného 
života. Svojským štýlom a ostrým vtipom rozpitváva typické vlastnosti Slovákov, ich 
problémy, komplexy, každodenný život aj politické kauzy v našej malebnej krajine. 
 

1159 BYSTRIČANOVÁ, Silvia 

Každý deň má niekto narodeniny  

/ číta Jana Dolanská / 433 min.  
slovenské romány 

Debutový román, tvorí 43 stretnutí s hudbou, literatúrou, obrazmi, s láskou a 
osudom, v starom meste, v čajovni či v nostalgickom byte plnom spomienok. Hlavná 
hrdinka Nina po bolestivom rozchode hľadá novú cestu, zavesí pôvodné povolanie na 
klinec a založí si vlastnú čajovňu. Navonok spokojná, vo svojom vnútri rozháraná čelí 
najťažšej skúške života. 
 

1159 COELHO, Paulo 

Valkýry  

/ číta Peter Pilz / 330 min.  
portugalské romány 

Je to autobiografický a zároveň širšie platný príbeh, o dvoch povahovo odlišných 
partneroch. Hlavnou postavou je muž, ktorý chce zmeniť vlastný život a ísť za svojím 
snom; vydá sa do Mohavskej púšte hľadať svojho strážneho anjela, chce dosiahnuť 
hlboké poznanie seba a okolitého sveta, otvoriť sa intuícii. Vie, že púšť nie je taká 
vyprahnutá a bezútešná, ako vyzerá. Skrýva sa v nej príležitosť na nové, objavné 
stretnutia. 
 

1159 MANKELL, Henning 

Piata žena  

/ číta Lukáš Šepták / 848 min.  
švédske detektívne romány 

Muž napichnutý na hroty kolov, ďalší v lese uškrtený s vyvrhnutými črevami. Prečo 
boli zavraždení títo starší muži? Kto je ďalší na rade? 
 

1159 MILLS, Магк В. 

Čakanie na Pesa  

/ číta Michal Novák / 500 min.  
anglické romány 

Dan, autor reklamných sloganov a komiksov, nie je padavka, ale ani agresívny 
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snaživec. Už štyri roky žije s Čiarou a je šťastný. Jedného dňa ho však Čiara 
znenazdajky opustí, nechá mu len dlhý list plný obvinení a, samozrejme... Pesa, 
ktorého nikdy nemal rád. A tak Dan, ktorý je už niekoľko týždňov bez práce, 
prichádza ešte aj o priateľku, a na krku mu ostane vzdorovitý pes, ktorého nikdy 
nechcel. Lenže zbaviť sa ho nie je až také ľahké. 
 

1159 MINIER, Bernard 

Mráz  

/ číta Lukáš Šepták / 1044 min.  
francúzske detektívne romány 

Vynikajúca kombinácia série skutočne strašidelných zločinov, mrazivej atmosféry a 
húževnatého policajta robí z tejto knihy napínavé čítanie, počas ktorého budete až do 
konca hádať, kto je vrah. 
 

1159 SIPOSOVÁ, Lucia 

S láskou Anča Pagáčová  

/ číta Slavomíra Fulínová / 625 min.  
slovenské romány 

Príbehu nechýba nadhľad, irónia a svojský humor, ktorý sa určite dotkne aj vášho 
srdca. Voľné pokračovanie románu Hello. My name is Anča Pagáčová. 
 

1159 TAINOVÁ, Tamara 

Dievča, ktoré sa bálo sovy  

/ číta Kristína Prokopová / 545 min.  
slovenské psychologické romány 

Mladá ošetrovateľka v zoo, sa dlhé roky nevie vyrovnať s ťažkou chorobou svojej 
mamy, ktorá ju obrala nielen o detstvo, ale aj normálne lásky a priateľov. Veď kto by 
prišiel do domu, kde vyvádza šialená matka odmietajúca pomoc rodiny aj lekárov? 
Jediný, kto Lei zostáva, je kolega Tony. Ani tomu sa však Lea nedokáže zveriť s 
tajomstvom rodiny a svojou bolesťou. 
 

1159  WARRENOVÁ, Tracy Anne 

Princezná a horal  

/ číta Ivana Doričová / 720 min. 
americké ľúbostné romány 

Ďalší vzrušujúci príbeh z populárnej trilógie o troch princeznách. 
Na ceste zo Škótska prepadnú koč princeznej Mercedes neznámi muži. Zachráni sa 
iba ona a po dlhom blúdení lesom požiada o pomoc v hostinci. 
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1171 CONNELLY, Michael 

Rozsudok ulice  

/ číta Dušan Kubáň / 965 min.  
americké detektívne romány 

Advokát Mickey Halier má za sebou ťažké obdobie rekonvalescencie po poslednom 
prípade, pri ktorom takmer prišiel o život, a chystá sa vrátiť do veľkej hry americkej 
justície. 
 

1171 CONRAD, Joseph 

Lord Jim  

/ číta Michal Novák / 1076 min.  
anglické romány 

Tragický príbeh mladého námorného dôstojníka, ktorého prenasleduje pocit, že stratil 
svoju česť, keď v zdanlivo beznádejnej situácii opustil potápajúcu sa loď bez ohľadu 
na ohrozených cestujúcich, a ktorý hľadá vykúpenie z viny. 
 

1171 GAHÉROVÁ, Lenka 

Sen z modrého domu  

/ číta Jana Dolanská / 682 min.  
slovenské romány 

Stratiť môžeme peniaze, kľúče, telefón... Nič, čo by nešlo nahradiť. Ale čo keď 
stratíme blízkeho človeka, dôveru, lásku, zamestnanie? Potom sa začína hľadanie. 
Hľadáme dôvod, prečo sa to stalo, aj seba samých. Až keď nájdeme spôsob, ako sa 
so stratou vyrovnať, môžeme ísť ďalej. Oľga stratila v jeden deň prácu, manžela, 
dôveru a s ňou sa akoby vytratila aj láska... 
 

1171 JANČOK, Ľubomír 

Iná ale stále blízka  

/ číta Jana Dolanská / 198 min.  
slovenské príbehy 

Kniha ponúka dve úrovne čítania. Môžeme ju vnímať ako popularizačnú kultúrno-
spoločenskú konfrontáciu dvoch krajín, alebo ako príbeh stretnutí a lásky mladých 
ľudí rozličných kultúr. Tá prvá úroveň výrazne prevyšuje druhú. 
 
 

1171 FARTELOVÁ, Marta 
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Anjel v pekle, diabol v nebi  

/ číta Kristína Prekopová / 443 min.  
slovenské romány 

Iveta a Richard sú zamilovaní, pekní a perspektívni mladí ľudia, ktorí si chcú sľúbiť 
lásku a vernosť v dobrom i zlom. Posledným detailom, ktorý má umocniť dokonalosť 
tejto jedinečnej chvíle, má byť návrat Ivetinho strateného brata, ktorého nevidela 
viac ako pätnásť rokov... 
 

1171  LAGERCRANTZ, Dávid 

Dievča, ktoré uviazlo v pavúčej sieti  

/ číta Michal Novák / 1128 min.  
švédske kriminálne romány 

Špičkový odborník na výskum umelej inteligencie profesor Balder zavolá uprostred 
noci Blomkvistovi, aby ho informoval, že disponuje šokujúcimi informáciami o 
amerických tajných službách. Prezradí mu, že bol v kontakte s mladou geniálnou 
hackerkou. 
 

1171 ROBERTSOVÁ, Nora 

Sen v bielom  

/ číta Beáta Drotárová / 699 min.  
americké ľúbostné romány 

Štyri kamarátky z detstva sa stali majiteľkami svadobnej agentúry Sľub. Mac, Laurel, 
Emma a Parker sa ako malé dievčatá rady hrávali na nevesty, dokonca aj na 
ženíchov, a teraz sú svadby pod ich taktovkou tie najvychýrenejšie v okolí. Prvá z nich 
je fotografka, druhá cukrárka, tretia má na starosti kvetinovú výzdobu a štvrtá 
perfektné plánovanie. 
Mac sa chystá na schôdzku s klientmi, keď sa za mierne povážlivých okolností stretne 
s nevestiným bratom. Z nezáväzných stretnutí sa však neraz vykľuje niečo silnejšie 
práve vtedy, keď sa to najmenej hodí! 
 

1171  ROBERTSOVÁ, Nora 

Ustlané na ružiach  

/ číta Beáta Drotárová / 675 min.  
americké ľúbostné romány 

Emme Grantovej, romantickej duši a šikovnej kvetinárke, sa splnil sen. Celé dni trávi 
medzi kvetmi a tvorí originálne svadobné dekorácie. Na prvý pohľad by sa mohlo 
zdať, že rovnako prekvitá aj jej ľúbostný život. Muži jej ležia pri nohách, lenže stále 
nenašla toho pravého. Komu by napadlo, že ho napokon objaví tam, kde by ho nikto 
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nehľadal? 
Ustlané na ružiach je druhá časť tetralógie. 
 
 

1171 ROBERTSOVÁ, Nora 

Čaro okamihu  

/ číta Beáta Drotárová / 682 min.  
americké ľúbostné romány 

Laurel je až po uši zamilovaná do Parkerinho staršieho brata, no vytrvalo to tají, 
dokonca aj sama pred sebou. Je presvedčená, že do spoločenských kruhov tohto 
prvotriedneho právnika sa nehodí. Čaro okamihu je tretia časť tetralógie (Sen v 
bielom, Ustlané na ružiach). 
 

1171  ROBERTSOVÁ, Nora 

Navždy spolu  

/ číta Beáta Drotárová / 678 min.  
americké ľúbostné romány 

Záverečná časť tetralógie (Sen v bielom, Ustlané na ružiach, Čaro okamihu). 
Štyri kamarátky z detstva sa stali majiteľkami svadobnej agentúry Sľub. Mac, Laurel, 
Emma a Parker. Pod ich taktovkou sú svadby tie najvychýrenejšie 
 

1195 BUBO 

Mototuláci. Divoké jazdy naprieč Európou: sloboda, dobrodružstvo, jazda  

/číta Dušan Kubaň/ 306 min. 
slovenské cestopisy - mototuristika 

Bubo a jeho partia svoje výlety plánuje len veľmi nahrubo. Asi tak, že vedia, že musia 
ísť pár dní na sever a potom to stočiť na západ. 
 

1195 ČIERNY, Michal 

Prípad Corso  

/Dušan Kubaň/ 875 min.  
slovenské detektívne romány 

Po revolúcii sa zločinnosť na Slovensku stala verejnou záležitosťou. Desivé odhalenia 
mafiánov a zábery z mafiánskych vrážd šokovali nepripraveného diváka najmä 
bezohľadnosťou a brutálnosťou. S kriminalitou hneď od začiatku bola a je spojená 
drogová scéna, ktorá nie je až tak okázalo na očiach, ale je rovnako obludná. 
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1195 CHRISTIE, Agatha 

Karty na stole  

/číta Michal Novák/ 519 min.  
anglické detektívne romány 

Pán Shaitana, výstredný zberateľ kuriozít a organizátor okázalých večierkov, pozve 
Hercula Poirota na bridžovú partiu, počas ktorej mu chce predstaviť vlastnú „zbierku" 
vrahov. 
 

1195 MONOŠOVÁ, Martina 

Miluje nemiluje idem  

/číta Ivana Šeptáková/ 514 min.  
slovenské romány 

Príbeh dvoch žien na pozadí dynamicky sa meniacich životných podmienok, 
vyplývajúcich z veľkých spoločenských zmien od osemdesiatych rokov až po 
súčasnosť, napísané podľa skutočných udalostí. 
 

1195 MAY, Peter 

Čierny dom  

/číta Peter Pilz/ 960 min.  
škótske romány 

Sympatický policajný detektív Fin Macleod prichádza na škótsky ostrov Lewis 
vyšetrovať brutálnu vraždu, spáchanú podľa rovnakého scenára ako tá, čo práve 
vyšetruje v Edinburgu. Stretáva sa tu s bývalými kamarátmi i svojou prvou veľkou 
láskou. Desivé odhalenie brutálnej vraždy a hrozba ďalšieho násilia nútia Fina 
prebádať tajomstvá minulosti, kde sa skrýva kľúč k riešeniu. 
 

1195 MONOŠOVÁ, Martina 

Sladké sny  

/číta Silvia Donová/ 363 min.  
slovenské romány 

Do života hlavnej hrdinky, nečakane vstupuje priateľ z detstva Tibor a jeho 
sympatický syn Martin, ktorý sa za každú cenu pokúša upútať jej pozornosť. Má 
právo siahnuť po láske mladšieho muža, alebo sa má uspokojiť s tým, čo už v živote 
dosiahla? 
 

1195 MURÍN, Gustáv 

V tieni Černobyľa  
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/číta Dušan Kubaň/ 335 min.  
slovenské romány 

Tentoraz je to román o neviditeľnej smrti, veľkých peniazoch a láske s názvom V tieni 
Černobyľa, v ktorom kombinuje dramatický dej s ešte dramatickejšími faktami. Tie 
odhaľujú hrdinovia knihy ako tajničku detektívky, kde ide naozaj o ľudské životy. 
 

1195 PETROWSKAJA, Katja 

Asi Esther  

/číta Jana Dolanská/ 464 min. 
 nemecké autobiografické romány 

Autobiografický príbeh opisuje tragický koniec židovskej komunity v Kyjeve, ktorej 
súčasťou bola aj rozvetvená autorkina rodina, najmä bábuška Esther, ktorá sa 
nemeckým vojakom prihovorila v jidiš a tí ju ležérne a rutinne zastrelili na ulici. 
 

1195 SÁNDOROVÁ, Anikó 

El Camino. Cesta, ktorá vedie domov  

/číta Jana Dolanská/ 353 min. 
maďarské príbehy 

Fascinujúci príbeh o autorkinej ceste do Santiaga de Compostela, po ktorej kráčali 
králi, básnici, svätci aj obyčajní ľudia. 
 

1195 ŠIROKÁ, Zuzana 

Polámané krídla. Príbeh o hľadaní lásky a nezlomnom priateľstve dvoch 
žien. 

/číta Ivana Šeptáková/ 396 min.  
slovenské romány 

Dve dávne priateľky sa po rokoch stretnú a vydajú na dobrodružnú cestu karavanom 
po Slovensku. Každá z nich si okrem batožiny vezie aj tajné túžby a želania: aspoň na 
niekoľko dní zhodiť manželské putá a slobodne si vydýchnuť, konečne stretnúť pravú 
lásku, zažiť nefalšovanú, živočíšnu vášeň, nájsť stratené sebavedomie, zázračný liek 
na zlomené srdce či aspoň samu seba. 
 

1203  BALKO, Peter 

Vtedy v Lošonci. Via Lošonc  

/číta Igor šabek/ 291 min.  
slovenské romány 

Balkov príbeh dvoch kamarátov z Lučenca, ktorý je jemne autobiografický, zaujal aj 
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porotu Anasoft Litera - dostal medzi tohtoročných finalistov a neskôr získal Cenu 
čitateľov. Výborný debut, v ktorom nájdete trochu nostalgie, ale aj jemné prvky 
magického realizmu. 
 

1203  BANÁŠ, Jozef 

Kód 7. Koniec zla  

/číta Igor Šabek/ 1092 min.  
slovenské romány 

Známi hrdinovia z románov Kód 1 a Kód 9 Michal a bohyňa Kumari spoločne s 
reálnymi postavami, akými sú dalajláma alebo bhutánsky kráľ, nekompromisne 
odolávajú silám zla. Autor odvážne tvrdí, že tento boh vyhovuje najmä nenásytným 
bankám, mediálnym manipulátorom a mocichtivým politikom. 
 

1203  BJ0RK, Samuel 

Sova  

/číta Peter Čižmár/ 891 min. 
 nórske detektívne romány 

V lese sa našlo telo tínedžerky Camilly Greenovej, ktorá bola tri mesiace nezvestná. 
Niekto ju rituálnym spôsobom zavraždil, možno aj týral a mučil. Opatrne ju položil na 
lôžko z vtáčích pier a okolo tela umiestnil sviečky v tvare pentagramu. Vrah po sebe 
nezanechal žiadne stopy. 
 

1203  BRIZZI, Fausto 

Pre tvoje dobro  

/číta Lukáš Šepták/ 425 min.  
talianske romány 

Deprimovaný Diego si, žiaľ až ako štyridsaťšesťročný uvedomí, že má za sebou 
neúspešné manželstvo a prežíva krízu stredného veku. Zistí, že ľudia, ktorých má rád, 
naňho nemajú čas. Pochopí, že ani on sa vlastne o iných nikdy nezaujímal.. 
 
 

1203  BUNN, D. - OKE, J. 

Judita. Cesta do Damasku  

/číta Jana Dolanská/ 814 min.  
americké náboženské romány 

Dej sa odohráva štyridsať rokov po Kristovi. Judita je dcérou bohatého majiteľa 
karaván a žije so svojou matkou v Tiberiase. Hoci žijú v bohatstve a blahobyte, nie sú 
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šťastné. Judita vída svojho milovaného otca Džamala veľmi zriedkavo, nepozná však 
pravú príčinu. 
 
 

1203  KARIKA, Jozef 

Trhlina 

/číta Rasťo Piško/ 759 min.  
slovenské romány 

Autor na na stránkach knihy rozmotáva veľmi tajomný, tragický a hrôzostrašný 
prípad. Zároveň poodhaľuje jednu z najväčších záhad Slovenska - nevysvetliteľné 
miznutie ľudí v pohorí Tríbeč. 
 
 

1203  LEEOVÁ, Harper 

Nezabíjajte vtáčika 

/Jana Dolanská/ 750 min.  
americké romány 

Román nie je iba o rasizme a justičnej vražde, je to predovšetkým dojímavý príbeh o 
dospievaní, utváraní si vlastných názorov na svet, morálke, statočnosti a odvahe. 
 
 

1203  NAHAI, Gina B. 

Anjel nad Teheránom  

/číta Silvia Donová/ 758 min.  
anglické romány 

Fascinujúce rozprávanie hlavnej hrdinky o drsnom živote v teheránskom židovskom 
gete, o svete bohatej iránskej aristokracie, o živorení v tureckých nevestincoch až po 
nový život v Los Angeles. 
 
 

1203  NEMČOK, Peter 

Z pekelných hlbín do výšin nebeských. Rwanda, Uganda, Etiópia  

/číta Gabriel Lukáč/ 413 min. 
slovenské cestopisné romány 

Cestopisná črta z autorových ciest po Východnej Afrike. Okrem autentických zážitkov 
je doplnená o stručnú históriu jednotlivých krajín. V druhej časti knihy je 
zaznamenaný únos autora skupinou domorodcov, jeho pobyt v zajatí a vydarený útek 
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zo zajatia. 
 
 

1203  VARÁČKOVÁ, Miroslava 

Len to nikomu nepovedz 

 /číta Ivana Šeptáková/ 483 min.  
slovenské romány pre mládež 

Ivo má dvadsať a život pred sebou. Mladšia sestra Eva je jeho jediná slabosť, pre 
ktorú bez okolkov vytiahne do boja. Sedemnásťročná Eva je bratov pravý opak. 
Odkedy je terčom posmechu medzi spolužiakmi, snaží sa byť neviditeľná. No s jazvou 
na tvári a stigmou rodinnej tragédie sa uniká pred spolužiakmi len ťažko. 
 
 

1213  BALOG H, Alexander 

Ján Langoš. Strážca pamäti 

 /číta Jozef Lapšanský/ 270 min.  
populárno-náučne publikácie 

Strážca pamäti je kniha o Jánovi Langošovi. Obraz o disidentovi, ministrovi vnútra 
ČSFR, zakladateľovi Ústavu pamäti národa, o priamom a zásadovom človeku s 
veľkým rozhľadom. Dopĺňajú ho spomienky, vyznania a úvahy ľudí, ktorí pri 
významnej postave slovenskej politiky stáli najbližšie, - dcér, priateľov a kolegov. 
 
 
1213  De BERNIÉRES, Louis 

Prach, čo padá zo snov 

 /číta Peter Pilz/ 1230 min.  
anglické romány 

Sestry McCoshové vyrastajú počas krátkych šťastných rokov eduardovskej éry v 
priam idylickom vidieckom prostredí južne od Londýna. 
Pozemok ich rodičov z jednej strany susedí s Pendennisovcami, prisťahovalcami z 
amerického Baltimoru. Časy bezstarostného detstva však ukončí prvá svetová vojna, 
ktorá nemilosrdne zasiahne do ich životov. 
 
 

1213  KELLY, Mary L. 

Náboj  

/číta Jitka Krišková/ 722 min.  
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americké romány 
Štyridsaťročná profesorka francúzskej literatúry Caroline Cashionová začne mať 
bolesti v zápästí. Na lekárskom vyšetrení zistia, že ich príčinou je náboj, ktorý má v 
oblasti krčných stavcov. Caroline vôbec netuší, ako sa tam ocitol. Požiada rodičov o 
vysvetlenie, no s prekvapením zistí, že je adoptovaná a jej biologických rodičov v 
Atlante zastrelili, keď bola ešte dieťa. Aj ju vtedy postrelili, ale prežila. Páchateľa 
nikdy nechytili. 
 
 

1213  MORE, Thomas 

Utópia 

 /číta Alfréd Swan/ 305 min.  
populárno-náučné publikácie 

Dielo Utópia pozostáva z dvoch kníh a záveru a autor naznačuje, ako ho treba 
chápať. Priznáva, že jeho úlohou bolo len podať istý pohľad na svet bez toho, aby sa 
s ním stotožnil. Zároveň používa iróniu, ktorá mu umožňuje zaujať stanovisko a 
pritom nezmeniť Rafaelovu výpoveď. 
 
 

1213  ZYGAR, Michail 

Všetci mocní Kremľa  

/číta Igor Šabek/ 1120 min. 
 literatúra faktu 

Autor v knihe analyzuje otázky okolo Kremľa a Putina. Zygar sa veľa pýta - a pýta sa 
hlavne mocných a najmocnejších. Z informácií z prvej ruky komponuje obraz 
premeny, ktorou počas „putinovskej" éry prešla nielen ruská spoločnosť, ale aj 
samotný neobmedzený vládca Vladimír Vladimirovič Putin. Ako sa z niekdajšieho 
reformátora stal nepriateľ Západu a majster propagandy? A kam to celé smeruje? 
 
 

1213  THELEN, Marko 

Krvavá karikatúra. Inšpirované skutočnými udalosťami 

 /číta Igor Šabek/ 870 min.  
slovenské detektívne romány 

Mladá Slovenka sa stratila na Arabskom polostrove. Detektív sa púšťa po jej stopách 
a rozohráva tak hru o vlastný život. Zápasí s časom aj so zaslepeným fanatizmom 
islamistov. Podarí sa mu zistiť, čo sa Slovenke stalo? Hrozia Európe po Paríži ďalšie 
teroristické útoky a ako je s nimi spojené Slovensko? 
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1213  HEMINGWAY, Ernest 

Zelené pahorky africké 

 /číta Alfréd Swan/ 563 min. 
 anglické romány 

Záznamy z loveckej výpravy vo východnej Afrike, ktorú Hemingway podnikol od 8. 
decembra 1933 do 17. februára 1934. Cesta zaviedla autora z pláne Serengeti v 
Tanganike na úpätí Kilimandžára do Kene. 
 
 

1213  MACHÁČOVÁ, A. - DYDA, R. 

Škandál v lepšej spoločnosti  

/číta Patrícia Jariabková/ 396 min. 
 slovenské romány 

Je šťastné manželstvo naozaj len ilúzia? Anonymná správa od dôverného priateľa 
otriasla základmi nákladného, no harmonického života manželskej dvojice Izabely a 
Alberta Wolfovcov. Podľa ^ pisateľa má úspešný právnik a tvár novovzniknutej 
politickej strany milenku. Šokovaná Izabela si najme súkromného detektíva, aby 
potvrdil či vyvrátil anonymné tvrdenie. Netuší, že Albert má skutočne v pláne zmeniť 
nielen svoju kariéru, ale po voľbách aj manželku. 
 
 

1213  MORE, Thomas 

Utópia 

 /číta Alfréd Swan/ 305 min.  
populárno-náučné publikácie 

Dielo Utópia pozostáva z dvoch kníh a záveru a autor naznačuje, ako ho treba 
chápať. Priznáva, že jeho úlohou bolo len podať istý pohľad na svet bez toho, aby sa 
s ním stotožnil. Zároveň používa iróniu, ktorá mu umožňuje zaujať stanovisko a 
pritom nezmeniť Rafaelovu výpoveď. 
 
 

1213  SULLIVANOVÁ, Rosemery 

Stalinova dcéra  

/číta Dóra Kulová/ 1235 min.  
biografické romány 
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Životopis Svetlany Allilujevovej, ženy odsúdenej žiť v tieni svojho otca, zlopovestného 
sovietskeho diktátora Josifa Stalina . O osemdesiatpäť rokov neskôr umrela ako Lana 
Petersová, osamelá a bez peňazí, vo vidieckej nemocnici amerického štátu Wisconsin. 
 
 

1213  VEDRAL, Honza 

Miro Žbirka zblízka 

 /číta Lukáš Šepták/ 540 min.  
populárno-náučné publikácie 

Publikácia približuje Mekyho rýchly štart aj nečakaný koniec v slávnej skupine Modus, 
predstavuje spoluprácu s Kamilom Peterajom či vzťah s Marikou Gombitovou a Lacom 
Lučeničom. Pripomína Mekyho víťazstvo na Bratislavskej lýre, zisk Zlatého slávika. 
 


