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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. 
 

PS   931  IVANČÁKOVÁ, Ivana 

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

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)  

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 
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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. 
 

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 
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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. 

 
 

1039  MUCHAMPRE, Robert 

CHERÚB : ÁČKO 
 / načítal: Mikuláš Macala.  
- 425 min.Levoča: SKN, 2013. (MP3) 

romány pre deti a mládež - špionážne romány 
Nikto nepredpokladá, že deti z Cherubu sú trénovaní profesionáli. 
Dôvod, prečo Cherub existuje, je jednoduchý: dospelí neočakávajú, že 
špiónmi môžu byť deti. 
 

1039  KING, Stephen 

BEZHVIEZDNA TMA 
/ načítal: Peter Čižmár. 1062 min. 
Levoča : SKN, 2013. (MP3)  

detektívne romáy 
Prečo je manželstvo dvoch ľudí aj po mnohých rokoch spolužitia stále postavené na 
lži? 
 

1039  DEDINSKÁ, Eva 

BUDEM TVOJIMI OČAMI 
/ Načítal Katarína Turčanová. 639 min. 
Levoča: SKN, 2013. (MP3)  

romány slovenské 
S Elenou sa osud nepekne zahral. Pri autonehode prišla o zrak. Musí sa naučiť 
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základné veci rozmýšľať a pohybovať sa. 
 

1039  ROMÁNOVÁ, Ľubomíra 

VLASY DUPKOM 
/ Načítal Patrícia Garajová-Jariabková. - 407 min. Levoča: SKN, 2013. (MP3) 
Čo sa deje na oddelení ARO, keď lekári skúšajú zviesť aj zdanlivo márny boj so 
smrťou. 
 

1039  BARIČÁK, Pavel "Hirax" 

666 ANJELOV 
/ Načítal Peter Čižmár. 539 min.- Levoča: SKN, 2013. (MP3)  

slovenské romány 
Vďaka ľudským telám sme slabí. Ale máme ešte dušu, zásluhou ktorej sme silní. 
Oveľa silnejší, ako si myslíme... 
 

1039  BALLA 

V MENE OTCA 
/ Načítal Igor Šabek. -153  min.- Levoča: SKN, 2013. (MP3)  

slovenské romány 
Generačný román. Motivickým základom príbehu je dom a jeho predaj po tom, čo v 
ňom žili tri generácie rodiny. Rozprávač líči svoj vzťah s rodičmi, s bratom a osobitne 
vzťah s manželkou. 
 

1039  MIŠOVIČOVÁ, Kristína 

KEĎ RAZ POCHOPÍŠ 
/ Načítal Jitka Krišková. - 630 min. 
Levoča : SKN, 2013. (MP3)  

slovenské romány 
Keď jedného dňa Monika podvedie svojho manžela s Michalom, netuší, aké 
ďalekosiahle následky to bude mať pre jej ďalší život. Zatiaľ čo sa umára výčitkami 
svedomia, postupne rozmotáva klbko svojho manželského života. 
 

1039  NVOTOVÁ, Dorota 

FULMAYA 
/ Načítal Slavomíra Fulínová. - 821 min.- Levoča : SKN, 2013. (MP3)  

romány cestopisné 
Južná Amerika, no hlavne India, Srí Lanka a Nepál - to všetko má Dorka 
precestované. 
 

1039  HOPKINSOVÁ, Molly 
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STALO SA TO V PARÍŽI : ... KAM VEDÚ VŠETKY CESTY LÁSKY 
/ Načítal Dorota Kulová. - 827 min.- Levoča: SKN, 2013. (MP3)  

ľúbostné romány 
Príbeh 26-ročnej šarmantnej turistickej sprievodkyne. 
 

1039  CHRISTER, Sam 

ODKAZ KAMEŇOV : STONEHENGE 
/ Načítal Igor Šabek. - 894 min. 
Levoča : SKN, 2013. (MP3) thrillery  

- anglické romány 
Román je výlučne fikcia. Napriek storočiam bádania doteraz nejestvuje odpoveď na 
vážnu otázku, prečo Stonehenge vôbec postavili. 
 

 
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. 
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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. 
 
 

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. 
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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... 
 

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. 
 

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 
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. 
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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 
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. 
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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 
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.  
 

 
1115  BERLINOVÁ, Eve 

HRANA TÚŽBY 
/ číta Beáta Drotárová / 512 min.  

americké erotické romány 
Sexuálny dominant Dante de Matteo spoznal Karu Crawfordovú na strednej škole a 
hneď ho zaujala. Nikdy si však nepredstavoval, že keď sa po dvanástich rokoch 
stretnú, jej najtemnejšie fantázie sa budú dokonale zhodovať s jeho. Dante prijme 
miesto v právnickej firme, kde Kara pracuje, a prudká vášeň ich ešte viac zblíži. Kara 
Crawfordová ako právnička vie zachovať tajomstvo, najmä po tom, ako ju odmietol 
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bývalý milenec, keď mu prezradila svoje sexuálne túžby. 
 

1115  FOSSUM, Karin 

EVINO OKO 
/ číta Jana Dolanská / 630 min.  

nórske detektívne romány 
Umelkyňa na voľnej nohe Eva prežíva ťažké obdobie. Jej abstraktné obrazy sa 
nepredávajú a akoby to nestačilo, v jeden sychravý aprílový deň na prechádzke s 
malou dcérou objavia v rieke rozkladajúcu sa mŕtvolu muža. Zavraždeným je 
nenápadný zamestnanec miestneho pivovaru, nezvestný už viac ako pol roka 
 

1115  HAMAROVÁ, Darina 

SLZY MUŽA 
/ číta Michal Novák / 460 min.  

slovenské romány 
Nezávislý novinár dostane od svojej tajnej lásky, šéfredaktorky Jany, úlohu, ktorá je 
preňho veľkou profesionálnou výzvou. Venuje sa prípadu spred dvadsiatich rokov, 
keď boháča Michala odsúdili za znásilnenie a vraždu jeho mladej priateľky. Preniknúť 
za Michalovu hrubú stenu nedôvery k vonkajšiemu svetu nie je jednoduché, no v 
mene lásky k zavraždenej dievčine napokon redaktorovi otvorí dvere do svojho domu 
i do vlastného vnútra. 
 

1115  HOFFMAN, Paul 

ĽAVÁ RUKA BOHA : 1. DIEL 
/Číta Pavol Pivko / 829 min.  

anglické fantazijné romány 
Prvý diel napínavej trilógie o chlapcovi s neobyčajnými a tajuplnými schopnosťami. 
V útulku spasiteľov niet priestoru pre radosť a nádej. Väčšinu chovancov priviedli na 
toto skľučujúce miesto v útlom detstve proti ich vôli. Krčia sa pod krutovládou 
mníchov, ktorých zverstvá a nemilosrdnosť majú jediný cieľ - slúžiť Obesenému 
spasiteľovi. 
 

1115  HOFFMAN, PAUL 

POSLEDNÉ ŠTYRI ISTOTY. ĽAVÁ RUKA BOHA 2.DIEL 
/ číta Pavol Pivko / 787 min. 

anglické fantazijné romány 
V druhom diele trilógie trpí hlavný hrdina Thomas Cale pocitom roztrpčenia po tom, 
čo ho zradila láska jeho života. Zahráva sa s čoraz lákavejšou predstavou vyhladenia 
ľudstva. V sprievode majstra Bosca sa vracia do útulku, kde už nie je chovancom, ale 
obávaným a uctievaným stelesnením Božieho hnevu. Cesty Caleových priateľov sa 
rozchádzajú. Henri Zahmlievač sa ako jediný rozhodne vyhľadať Calea a zapojí sa do 
boja proti kacírom. Henri priateľa presviedča, že stále má dôvod žiť. Podarí sa mu to 
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skôr, než bude neskoro? 
 

1115  HOFFMAN,Paul 

POD KRÍDLAMI SMRTI. ĽAVÁ RUKA BOHA 3. DIEL 
/ číta Pavol Pivko / 962 min.  

anglické fantazijné romány 
Záver trilógie spája nitky príbehu z dvoch predchádzajúcich románov. Osud hrdinov 
sa zavŕši. Kruh sa uzatvára. Anjel skazy rozprestrie krídla a celý svet zadržiava dych 
pred rozhodujúcou bitkou. Predošlé časti: Ľavá ruka Boha a Posledné štyri istoty. 
 

1115  NEUHAUSOVÁ, Nele 

HLBOKÉ RANY 
/ číta Michal Novák / 1004 min.  

nemecké detektívne romány 
Kto bol schopný zastreliť 92-ročného muža? Zavraždený David Josua Goldberg 
musel páchateľa poznať, lebo polícia nenašla stopy vlámania - iba záhadné číslo na 
stene, napísané krvou mŕtveho. Prípad sa skomplikuje, keď súdny lekár pri pitve 
objaví zvyšky tetovania označujúceho krvnú skupinu, čo bolo bežné u príslušníkov 
SS. Potom sa stanú ďalšie dve vraždy. 
 

1115  BICKMOROVÁ, Barbara - BARTLESONOVÁ, Diane 

JEDINÁ NÁDEJ 
/ číta Slavomíra Fulinová / 663 min.  

americké romány 
Hlavná hrdinka Ariel Flunterová prežíva krízu: cíti, že prácu, ktorá ju doteraz napĺňala, 
už nedokáže ďalej vykonávať. Našťastie nájde pochopenie u svojho nadriadeného, 
ktorý ju poverí celkom novými úlohami na opačnom konci sveta. Pracovná cesta 
spočiatku vyzerá ako exotický výlet a Ariel sa teší, že sa počas nej dá fyzicky aj 
psychicky do poriadku. Všetko sa však v okamihu zmení na desivú nočnú moru. Pre 
ľudí, s ktorými sa má Ariel stretnúť, sa stáva jedinou nádejou... 
 

 

1115  BRUSCHINI, Vito 

SICÍLSKY KMOTOR 
/ číta Dušan Kubaň / 1346 min.  

talianske špionážne romány 
V srdci Sicílie sa v rokoch 1921 a 1943 odohráva príbeh lásky a smrti, zakorenený v 
pôde bohatých veľkostatkárov a zmáčaný krvou roľníkov nachádzajúcich sa v 
bezútešnej situácii. V tejto nádhernej, no zúfalej krajine isté knieža - Ferdinando 
Licata, nazývaný u patri - pochopí, že časy sa menia a v ovzduší narastajúceho 
násilia sa Amerika javí ako ideálne útočiště. 
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1115  GIBBSOVÁ, Abigail 

TEMNÁ HRDINKA I. VEČERA S UPÍROM 
/ Ivana Doričová / 1017 min. 

anglické fantazijné romány 
Polnočné Trafalgarské námestie. Mladá Violet je svedkom pološialeného vyčíňania 
upírov a od tejto chvíle sa stáva figúrkou v desivej hre plnej intríg. Z upírskeho sídla 
už niet úniku a každá snaha je márna. 
Zrádza ju vlastné srdce, opantané diabolsky príťažlivým Kasparom Varnom, 
následníkom upírskeho trónu. Je sexi, je nebezpečný, je tajomný - a pre Violet sa 
onedlho stane všetkým. Čo môže zajatkyňa urobiť, aby na ňu upír hľadel ako na 
príťažlivú ženu? Ich svety sú však príliš vzdialené a kruté odhalenie rodinného 
tajomstva všetko komplikuje. Táto vášeň bude mať brutálne následky. 

 
 

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. 
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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 
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.  
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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 
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." 
 

1151  ECO, Umberto 

NULTÉ ČÍSLO  
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/ 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? 
 

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 
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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, 
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 



Zemplínska knižnica Gorazda zvonického, Michalovce, Štefánikova 23 

CD knihy 

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

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  
/ 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. 
 

1175  BECKEROVÁ, Zdenka 

NAJVÄČŠÍ PRÍPAD MÔJHO OTCA  
/ 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.  



Zemplínska knižnica Gorazda zvonického, Michalovce, Štefánikova 23 

CD knihy 

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

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 
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 
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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  
/ 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. 
 

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. 
 

1179   CZOBOR, Vojtech 

POTOMKYŇA  
/ číta Igor Šabek / 819 min.  

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

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 
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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. 
 

 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 " 
. Vskutku básnickým jazykom sa v nej rozpráva príbeh bráhmanského syna 
Siddhártha , ktorý hľadá pravdu a zmysel života . 
 

 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. 
 

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 
 

 1179   PRONSKÁ, Jana 

VERENICA  
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/ 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.... 
 

  1179   RIVERSOVÁ, Francine 

MOST DO PRÍSTAVU  
/ číta Beáta Drotárová / 1077 min.  

americké romány 
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. 
 

  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. 
 

 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.  
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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.  

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 
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lepším. 
 

1183 KLASSENOVÁ, Júlie 

UČITEĽOVA DCÉRA  
/číta Beáta Drotárová/ 943 min.  

anglické romány 
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 
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okolnosťami, sa odohráva v polovici dvadsiateho storočia v Maďarsku, poznačenom 
následkami vojny. 
 

1207  GAVALDA, Anna 

LEPŠÍ ŽIVOT (DVA PRÍBEHY)  
/číta Jana Dolanská/ 348 min.  

francúzske romány 
Román vtipným spôsobom dôrazne upozorňuje na problémy súčasnosti. 
Mathilde a Yannovi sa život nevydaril podľa ich predstáv. Upadli do každodenného 
stereotypu. 

1207  JEŽOVIČOVÁ, Kristína 

ČERVENÁ JEJ PRISTANE 
 /číta Kristína Prekopová/ 546 min.  

slovenské romány 
Svet sa potkol na povrchnosti a zlomil si pritom členok už dávno. Napriek tomu, že 
kríval, Zem sa točila ďalej. Aj mužov prestalo zaujímať, aká je žena vo vnútri, pokým 
vyzerá sakramentsky dobre v červených minišatách je in. 

 
1207  KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa 

SI AKO SLNKO  
/číta Kristína Prekopová/ 378 min. 

slovenské romány 
„Tento príbeh nie je o mne a o mojom ockovi, a zároveň aj trochu je. No 
predovšetkým je to príbeh všetkých dcér, ktoré tragicky prišli o svojich otcov a 
nevedeli sa s tým vyrovnať, zmieriť, prijať smrť milovaného človeka. Je smutný, 
pretože som ho - po dlhšej prestávke - písala ako prvý po tom, čo ocko od nás 
odišiel. Vpísala som doň svoj žiaľ, smútok, bolesť. Súčasne však ide o príbeh plný 
zvratov, prekvapení... a lásky." 
 

1207  KLAY, Phil 

NÁVRAT Z MISIE  
/číta Michal Novák/ 737 min.  

americké vojnové príbehy 
Román zavedie čitateľa do prvých línií vojenských konfliktov v Iraku a Afganistane a 
taktiež nazerá na situáciu vojakov, ktorí sa z bojov vrátili domov. Kniha je 
popretkávaná témami brutality a viery, viny a strachu, bezmocnosti a hrdinstva a boja 
o prežitie. 

1207  MICHELSOVÁ, Elizabeth 

ZAĽÚBENÝ LORD  
/číta Silvia Donová/ 567 min. 
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americké ľúbostné romány 
Ďalšia očarujúca romanca od autorky románu Milovať vojvodu. Sue Greenová túži byť 
aspoň raz v živote rovnako obletovaná ako jej krásna sestra, a tak sa vyberie na 
maškarný bál zamaskovaná za Suzannu. Skvelá zábava sa však skončí, keď sa 
dostane do kolízie s lordom Holdenom Ellisom, najžiadanejším slobodným mužom v 
Londýne. 

1207  Pronská, Jana 

JANIČIAROVA ŽENA  
/číta Jana Dolanská/ 506 min.  

slovenské ľúbostné romány 
Pútavá historická romanca obľúbenej autorky. Keď sa rytier Richard Salmo vracia do 
pevnosti Litava, túži iba po tom, aby obnovil panstvo svojho otca. Vôbec neráta s 
tým, že ho očarí miestna dievčina, z ktorej sa vykľuje dcéra grófa Pálfiho. 

 
1207  MANKELL, Henning 

BIELA LEVICA  
/číta Dušan Kubaň/1135 min.  

švédske detektívne romány 
Komisár Kurt Wallander vyšetroval smrť maklérky, ktorá bola na prvý pohľad šťastne 
vydatá, mala dve deti a patrila k metodistom. Ukázalo sa však, že ju brutálne 
zavraždili. Na mieste činu našli odrezaný, sčernený prst. Len čo Wallander odhalil 
spojenie medzi vraždou a konšpiráciou v Južnej Afrike, preľakol sa, lebo zrazu držal v 
rukách osudy tisícok ľudí... 

 
1207  BYSTRIČANOVÁ, Silvia 

A VRÁŤ SA PO SLABŠÍCH  
/číta Michal Novák/ 325 min.  

slovenské romány 
Dve generácie a jedna túžba. Mať rád. Aké je to, keď človek pociťuje zodpovednosť 
za niečo, čo nespôsobil? 

 
1207  HAMAROVÁ, Darina 

SLZY ANJELA  
/číta Michal Novák/ 713 min. 

slovenské romány 
V jeden septembrový deň sa z ničoho nič zjavila uprostred Giuovej izby, a spustila 
nepredvídateľný tok udalostí, ktoré ako divoká riava nezadržateľne strhli Giua so 
sebou. Giu stojí pred ďalšou výzvou. Má pomôcť nájsť stratené dievča. 

 
1207  SHEFF, Dávid 
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VŠETKO, ČO CHCEME POVEDAŤ. POSLEDNÝ VEĽKÝ ROZHOVOR S JOHNOM 
LENNONOM A YOKO ONO  

/číta Igor Šabek/ 978 min. 
hudba 

Cez nefalšované reakcie a autorove opisy situácií, v ktorých rozhovor postupne 
vznikal, tak dostáva čitateľ jedinečný a komplexný pohľad do života Johna Lennona 
tesne pred jeho smrťou v decembri 1980. 

 
1215  COOK,Robin 

HOSTITEĽ 
/číta Silvia Donové/ 871min.  

americké romány 
Lynn Peirceová, studentka štvrtého ročníka medicíny na Masonovej-Dixonovej 
univerzite v Južnej Karolíne, sa nádeja, že má celý život pred sebou. Keď sa však jej 
zdravý priateľ Carl podrobí v nemocnici rutinnej operácii, jej usporiadaný život sa 
prevráti hore nohami. Carľsa po operácii nepreberie z anestézie a MRI potvrdí 
mozgovú smrť. 

 
1215  FERRANTE, Elena 

GENIÁLNA PRIATEĽKA. DETSTVO A DOSPIEVANIE 
/číta Jana Dolanská/ 758 min.  

talianske romány 
Kniha je portrétom dvoch nezabudnuteľných dievčat, ktorý autorka vykresľuje s 
vášňou a nehou až do dna ich duše. Nezabudnuteľný príbeh priateľstva. Prvá časť. 

 
1215  FERRANTE, Elena 

PRÍBEH NOVÉHO PRIEZVISKA 
/číta Jana Dolanská/ 1055 min.  

talianske romány 
Sága sa začína vo chvíli, keď Elena spolu so svojou „geniálnou priateľkou" Lilou 
nechávajú za sebou svoje klaustrofobické dievčenstvo a vstupujú do sveta búrlivej 
mladej dospelosti, ktorú sprevádza láska, strata a zmätok. Elena si naopak vybrala 
školu, netradičnější spôsob, ako sa oslobodiť od dusivého života štvrte. 
Pokračovanie románu Geniálna priateľka. 

 
1215  MOYESOVÁ, Jojo 

POSLEDNÝ LIST OD MILENCA 
/číta Beáta Drotáravá/ 922 min.  

anglické ľúbostné romány 

Novinárka Ellie hľadá v novinovom archíve zaujímavý príbeh. Nájde list z roku 1960, 
ktorý napísal neznámy muž a žiada v ňom svoju partnerku, aby opustila manžela. 



Zemplínska knižnica Gorazda zvonického, Michalovce, Štefánikova 23 

CD knihy 

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

Ellie ten ľúbostný príbeh z minulosti fascinuje. Napriek tomu, alebo možno práve 
preto, lebo sama má pomer so ženatým mužom. 

 
1215  HLAVATÁ, Dana 

STÔL PRE ŠTYROCH. PÄŤ ŽIVOTNÝCH PRÍBEHOV PODĽA SKUTOČNOSTI 
/číta Dušan Kubaň/ 404 min.  

slovenské príbehy 
Nečakané a nepochopiteľné príbehy v rodine, medzi milencami, v partnerských a 
priateľských vzťahoch. V piatich príbehoch sa dostanú na pretras nevyriešené krivdy 
z minulosti, krivé obvinenia, ale aj pokorné vyjadrenia tých, ktorých správanie kedysi 
spôsobilo rozvrat a ublížilo tým najbližším. 

 
1215  HYKISCH, Anton 

VERTE CISÁROVI 
/číta Peter Pilz/ 1020 min.  

slovenské historické romány 
Roky čakal cisár Jozef II. na smrť svojej matky Márie Terézie. Hneď po jej skone 
začal netrpezlivo uskutočňovať svoj sen o spravodlivej vláde. 
 

1215  Každý má šancu. 

15 POVZBUDZUJÚCICH KAPITOL ZO ŽIVOTA 
/číta Martin Juríček/ 466 min. 

populárno-náučné publikácie 
Séria krátkych príbehov zo života hovorí o tom, že nie je dôležité, čo s nami život 
urobí, ale čo my urobíme so životom. 

 
1215  MANKELL, Henning 

O KROK VPREDU 
/číta Dušan Kubaň/ 1200 min.  

švédske detektívne romány 
Traja mladíci usporiadajú oslavu na čistinke v prírodnej rezervácii v Hagestade. 
Prezlečú sa do kostýmov, venujú sa tajným hrám, no za stromom na nich striehne 
neznáma osoba a večierok sa skončí katastrofou. Kurt Wallander jedného dňa nájde 
zavraždeného policajta a jedinou stopou je fotografia mladých ľudí v dobovom 
oblečení a snímka neznámej ženy. 
 

1215  SLOBODNÍK, Martin 

LABRANG. SVET TIBETSKÉHO KLÁŠTORA 
/číta Gabriel Lukáč/ 490 min.  

slovenské cestopisné romány 
Autor ponúka svedectvo o vyše tristoročnej histórii Labrangu, jedného zo šiestich 
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najvýznamnejších kláštorov tibetského buddhizmu, aj o jeho premenách za 
posledných dvadsať rokov. Výsledkom pozorovaní a rozhovorov s miestnymi 
Tibeťanmi, ale aj Číňanmi a čínskymi moslimami, Chuejmi, sú kapitoly o rôznorodých 
aspektoch tibetského náboženstva a kultúry. 

 
1215  VALO, Peter 

ČIERNY HUMOR V BIELOM PLÁŠTI 
/číta Michal Novák/ 429 min.  

slovenské príbehy 
Kniha päťdesiatych kurióznych príhod z lekárskej praxe zo všetkých kútov Slovenska 
prináša množstvo humorných situácií, o ktoré nie je núdza ani v takých nadmieru 
vážnych zariadeniach ako sú ambulancie a 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 
vysvitne, že ani vo vyhnanstve jej nuda nehrozí. 
 

1219  ČERVENÁK, Juraj 

DIABOL V ZRKADLE. ŠTVRTÝ PRÍPAD KAPITÁNA STEINA A NOTÁRA 
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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 

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. 
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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. 
 

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 
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 
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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 
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 
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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 
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. 
 

 
1231  BALOGH, 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. 
 

 
1231  De BERNIĚRES, 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, 
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ktorá nemilosrdne zasiahne do ich životov. 
 

1231  KELLY, Mary L. 

NÁBOJ 
/číta Jitka Krišková/ 722 min.  

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. 
 

1231  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. 
 

 

1231  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? 
 
 

1231  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 
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teroristické útoky a ako je s nimi spojené Slovensko? 
 

1231  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. 
 

1231  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 v 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. 
 

1231  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. 
 

1231  SULLIVANOVÁ, Rosemery 

STALINOVA DCÉRA 
/číta Dora Kulová/ 1235 min.  

biografické romány 
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. 
 

1231  VEDRAL, Honza 

MIRO ŽBIRKA ZBLÍZKA 
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/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. 
 

1243  AKHTAR, Ayad 

AMERICKÝ DERVIŠ. ČO ZNAMENÁ BYŤ MOSLIM A ZÁROVEŇ AMERIČAN 
/číta Michal Novák/ 897 min. 

americké romány 
Strhujúci román o americkej moslimskej rodine usilujúcej sa vyrovnať s vierou, 
vlastnou identitou a so spolupatričnosťou v osemdesiatych rokoch 20. storočia, teda 
vo svete pred 11. septembrom. 
 

1243  BODNÁROVÁ, Jana 

NÁHRDELNÍK 
/Obojok /číta Dušan Kubaň/ 339 min.  

slovenské romány 
Dej románu rámcujú roky druhej svetovej vojny v mestečku na severe Slovenska 
(obyvatelia Liptovského Mikuláša sa v ňom zrejme "nájdu") a súčasnosť. 

 

1243  CRONIN, Justín 

MESTO ZRKADIEL 
/číta Igor Šabek/ 1887 min.  

americké romány 
Svet, aký sme ho poznali, už neexistuje. Čo vyrastie na jeho mieste? Dvanástka bola 
zničená, hrozba zanikla a po dvadsiatich rokoch života v mieri ľudia opúšťajú 
bezpečie obranných múrov posledného mesta Kerrville, aby znovu osídlili celý 
svetadiel. Odvážne snívajú sen o nádejnej budúcnosti. Pokračovanie románov 
Priechod a Dvanástka. 
 

1243  FERRANTE, Elena 

TI, ČO ODCHÁDZAJÚ - TÍ, ČO ZOSTÁVAJÚ 
/číta Jana Dolanská/ 982 min.  

talianske romány 
Vzťahy medzi ženami sa neriadia takými pevnými pravidlami ako priateľstvá mužov. 
Chcela som prerozprávať, ako celoživotné priateľstvo dvoch žien dokáže uniesť a 
prežiť dobré a zlé pocity, závislosť a emancipáciu, vzájomnú podporu a zradu. 
 

1243  GUENASSIA, Jean-Michel 
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VALČÍK STROMOV A OBLOHY 
/číta Dora Kulová/ 389 min.  

francúzske biografické romány 
Marguerite je mladé dievča dusiace sa obmedzeniami končiaceho sa 19. storočia. 
Žije pri Paríži a sníva o tom, že bude maliarkou. Vo chvíli, keď plánuje útek do 
Ameriky však za jej otcom počas dusného leta prichádza Vincent van Gogh. 
Marguerite sa zamiluje a Jean-Michel Guenassia nám vo svojom najnovšom románe 
odhaľuje prekvapivý príbeh ich lásky. 
 

1243  HAMZOVÁ, Mária 

OBYČAJNÉ ŠŤASTIE 
/číta Katarína Turčanová/ 629 min.  

slovenské romány 
Jednoduchí ľudia, a predsa hrdinovia. Prežívajú zradu, poníženie, bolesť, čelia 
klamstvám a intrigám. V spleti svojich životných ciest hľadajú to isté - obyčajné 
šťastie. Ich životné príbehy sú spojené s osudom Zity, poslušnej manželky a vzornej 
matky, ktorá netúži po inom, len byť opäť milovaná a šťastná. 
 

1243  LEEOVÁ, Harper 

POSTAV HLIADKU 
/číta Jana Dolanská/ 520 min.  

anglické romány 
Dej sa odohráva na pozadí širšieho historického kontextu a spoločenské napätie sa 
prenáša aj do vzťahu Jean Louise k otcovi, príbuzným, rodine, niekdajším známym i 
dávnemu priateľovi Henrymu. Znova si uvedomuje, aké je dôležité - v súlade s 
biblickým odkazom - postaviť svoju hliadku, ktorou je predovšetkým svedomie. 
 

1243  MILOSZEWSKI, Zygmunt 

DOMOFÓN 
/číta Dušan Kubaň/ 817 min.  

poľské romány 
Román je plný záhadných postáv a hrôz číhajúcich tesne pod povrchom zdanlivo 
banálnej skutočnosti. Bulgakovovský čierny humor, starostlivo vybudovaná 
atmosféra, živé tempo a vynikajúce pozorovania zo života sídliskovej komunity sú 
stavebnými prvkami knihy, ktorá kombinuje horor, romantické strašidelné príbehy a 
klasický mravoučný román. Debut, na ktorý nezabudnete. 
 

1243  SHAFAK, Elif 

REBELKA Z ISTANBULU 
/číta Antónia Kurimský-Oľšavská/ 968 min.  

anglické romány 
Autorka v románe na pozadí mystického a multikultúrneho mesta Istanbul opisuje 
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osud rodiny Kazandžiovcov, v ktorej už po mnoho pokolení vládnu ženy a muži 
zomierajú mladí. 
 

1243  SVEEN, Gard 

ROZBÚRENÁ KRV 
/číta Dušan Kubaň/ 474 min.  

nórske detektívne romány 
Kto je schopný preniknúť do sveta šialeného a brutálneho zločinca, ak nie mladý 
osloský policajt, ktorý bojuje s vlastnými démonmi? Tommy Bergmann stúpa pri 
vyšetrovaní prípadu na päty nielen vrahovi, ale aj prízrakom svojej minulosti. 
 
 

1251  ARLIDGE, M. 3. 

JEDEN MUSÍ Z KOLA VON 
/číta Igor Šabek/ 660 min.  

anglické detektívne romány 
Vyšetrovateľka Helen Graceová sa vrhne do vyšetrovania prípadu sériového vraha, 
ktorý im zanecháva bizarné navštívenky: obete, ktoré zmenil na vrahov. Kým Helen 
neodhalí vzťah medzi obeťami, vraha nedostane. Každý krok vedľa však prináša 
ďalšie obete. 
 

1251  DVOŘÁKOVÁ, Daniela 

RYTIER A JEHO KRÁĽ. STIBOR ZO STIBORÍC A ŽIGMUND LUXEMBURSKÝ 
/číta Igor Šabek/ 1490 min. 

slovenské historické romány 
Cez postavu vojvodu Stibora sa autorka pokúsila o sondu do života stredovekého 
šľachtica - do jeho mentality, kultúry, úrovne vzdelania, hmotnej kultúry, bývania, 
stravovania, voľného času. 
 

1251  HANNAH, Kristín 

SLÁVIK. V LÁSKE ZISTÍME, KÝM SME CHCELI BYŤ, VO VOJNE, KÝM NAOZAJ 
SME 

/číta Katarína Turčanová/ 1182 min.  
americké vojnové romány 

Slávik je nádherne napísaný román, ktorý zblízka skúma život, lásku a hrôzy vojny a 
tiež spôsob, akým ľudia dokážu reagovať na nepredstaviteľné životné situácie. 
 

1251  HUGHESOVÁ, Kathryn 

TAJOMSTVO 
/číta Jana Dolanská/ 587 min.  

anglické romány 
Mary ukrýva tajomstvo. Pred štyridsiatimi rokmi urobila rozhodnutie, ktoré navždy 
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zmenilo nielen jej život, ale aj život niekoho, kto je blízky jej srdcu. 
 

1251  JARKOVSKÁ, Erika 

POSLEDNÝ POTOMOK 
/číta Dušan Kubaň/ 540 min.  

slovenské historické romány 
Univerzitný profesor Thomas Hardy sa práve rozišiel s manželkou a dospievajúcim 
synom, navyše mu nedávno umrela matka. Právnik mu v pozostalosti odovzdá matkin 
denník. Minulosť matky Thamasa šokuje. Najmä však to, čo mu bolo odopierané - 
spoznať, kto bol jeho otcom. Ako sa vysporiada s matkiným tajomstvom, ako nové 
skutočnosti ovplyvnia jeho kariérou poznačený život? Kto bol muž, ktorý ho splodil? 
 

 

1251  KEPLER, Lars 

LOVEC KRÁLIKOV 
/číta Dušan Kubáň/ 1165 min.  

švédske detektívne romány 
Nekompromisný komisár Joona Linna si vo väzení odpykáva trest za svojvoľný 
postup pri riešení predošlého prípadu. Najväčším problémom polície však nie je iba 
hroziaci škandál, ale zistenie, že kriminalisti majú do činenia so zvláštnym typom 
sériového vraha. Saga Bauerová je presvedčená, že pri pátraní po ňom sa nezaobídu 
bez Linnových skúseností. 
 

1251  KRIŠTOF, Agota 

VEĽKÝ ZOŠIT. DÔKAZ. TRETIE KLAMSTVO 
/číta Michal Novák/ 883 min.  

francúzske romány 
Kto čo hovorí a čo je len napísané? Čo je skutočnosť a čo je lož? Existujú dvojičky, 
alebo len jedno dieťa? Kým Veľký zošit prekvapí svojím strohým no pôsobivým 
jazykom, Dôkaz spochybní to, čo sa udialo v prvej časti a čitateľ stratí akékoľvek 
oporné body a po prečítaní Veľkého klamstva sa všetko zjaví z celkom inej 
perspektívy. 
 

 

1251  ROZENBERGOVÁ, Vanda 

MUŽ Z JAMY A DETI Z LÁSKY 
/číta Pavol Pivko/ 518 min.  

slovenské romány 
Má za sebou prvých dvadsaťpäť rokov života a chcel by zabezpečiť rodinu bez 
matky, ustrážiť sestru, vychovať brata a postarať sa aj o toho, kto žije v jame. Próza 
opisuje ľudské city nesentimentálnym, a predsa krehkým jazykom. Priamočiaro vrství 
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humor, smútok a neobyčajnosť všedných vecí a dní. 
 

1251  SZPILMAN, Wtadystaw 

PIANISTA . VARŠAVSKÉ SPOMIENKY 1939-1945 
/číta Lukáš Šepták/ 422 min.  

poľské vojnové romány 
Spomienky mladého poľského hudobníka opisujú vojnové roky v okupovanej 
Varšave, od septembra 1939 až do konca vojny. Prišiel počas nich nielen o prácu, ale 
aj o celú rodinu a rodné mesto, ktoré nacisti zrovnali so zemou. Autor v knihe 
presvedčivo líči „relatívne normálne" prvé mesiace vojny, narastajúci teror, hlad a 
strach. 
 

1251  TARTT, Donna 

STEHLÍK /ČÍTA IGOR ŠABEK 
/ 2302 min.  

americké romány 
Theo Decker má trinásť rokov, milujúcu matku a otca, ktorý ho zanedbáva. Priam 
zázračne prežije nehodu, ktorá ho pripraví o všetko, čo dovtedy poznal a ľúbil. 
Zostane v New Yorku sám. Našťastie sa ho ujme bohatá rodina a zdá sa, že chlapec 
napokon dospeje na muža. Theo však trpí. Chýba mu jeho minulosť a len ťažko 
nadväzuje nové vzťahy. 
 

1263  HEČKO, Maroš 

ĎALEJ NA ZÁPAD SA DÁ ISŤ LEN NA VÝCHOD 
/číta Lukáš Šepták/ 745 min.  

slovenské cestopisné romány 
Dvaja dobrí priatelia sa po skončení vysokej školy rozhodnú emigrovať na Západ. 
Majú dvadsaťdva a ich odhodlanie je plné túžby opustiť režim, s ktorým už nechcú 
mať nič spoločné. Ich sen sa naplnil, a napriek tomu je zrazu neuchopiteľný a 
vzdialený. 
 

1263  LIPTÁKOVÁ, Jana 

OČARENÁ POHĽADOM Z ČEREŠNE 
/číta Silvia Donová/ 296 min.  

populárno-náučne publikácie 
Spomienky na Melániu Nemcovú, choreografku, etnografku, kostýmovú výtvarníčku, 
režisérku, ale predovšetkým vzácnu ženu, ktorej silnou túžbou v živote bolo rozdávať 
dobro. 
 

1263  ŠTEFÁNIK, Ondrej 

SOM PAULA /ČÍTA JANA DOLANSKÁ 
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/ 595 min.  
slovenské romány 

Román zo súčasnosti, aký by sme v dnešnej literatúre ťažko hľadali. Popisuje rozklad 
nášho sveta, jeho prirodzených a životne dôležitých štruktúr, sebazáchovných 
mechanizmov, vzťahov a indentifikácií. Je to aj rodinná dráma, neviditeľnými 
vláknami poprepájaná s celou spoločnosťou a samotným človekom. 

 
1263  VRABCOVÁ, Marie 

ZAMYSLENIE. RÓBERT BEZÁK: ODPOVEDE NA OTÁZKY, KTORÉ SI V 
ŽIVOTE SKÔR ČI NESKÔR POLOŽÍ KAŽDÝ 

 /číta Gabriel Lukáč/ 209 min. 
 kresťanský život 

V tejto knihe sa Bezák rozpráva s čitateľom o viere a láske, o priateľstve, ale aj o 
odchádzaní a samote. Uvažuje o tom, ako moc mení ľudí, ktorí nie sú na ňu 
pripravení. 
 

1263  KUFFA, Marián 

BOH ZA TEBA BOJUJE DO POSLEDNEJ CHVÍLE (V ROZHOVORE S 
MARTINOM LIŽIČIAROM) 

/číta Jozef Lapšanský/ 270 min.  
kresťanský život 

Životopisný portrét kňaza milujúceho tak, ako to ľudia potrebujú, nie ako si zaslúžia. 
Kniha prináša vyše dvestostranový rozhovor začínajúci sa jeho detstvom, pokračujúci 
obdobím dospievania, časom v seminári a prvými okamihmi pobytu na spustnutej 
žakovskej fare. Marián Kuffa hovorí aj o svojich chlapcoch a dievčatách, o ktorých sa 
stará, i o tom, ako jeho dielo rástlo až do dnešného dňa. A pomedzi to dávkuje svoj 
návod na svätosť. 
 

1263  STUART, Keith 

CHLAPEC Z KOCIEK 
/číta Michal Novák/ 978 min.  

anglické romány 
Alexovi sa rozpadá život. Svoju ženu Jody miluje a takisto aj svojho autistického syna 
Sama, ale nedokáže uniesť každodennú realitu Samovej „inakosti" a problémy, ktoré 
ich dusia. Opustí rodinu. Po čase vstúpi do Samovho života prostredníctvom 
Minecraftu. Sám túto hru miluje a v spoločnom virtuálnom priestore počítačovej hry 
začnú komunikovať a spoznávať sa. 
 

1263  PRONSKÁ, Jana 

KUMÁNSKA PRINCEZNÁ 
/číta Silvia Donová/ 584 min.  
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slovenské historické romány 
Julián Bakšai sa kvôli otcovým dlhom zaviaže, že bude slúžiť grófovi Ratoldovi a jeho 
synovi Františkovi. Gróf mu po synovej smrti navrhne, aby od Kumánov priviedol jeho 
jediného vnuka a za odmenu mu vráti rodinné sídlo - hrad Kamenec. 
 

1263  STAVIA RSKY, Víťo 

RINALDOVA CESTA 
/číta Pavol Pivko/ 278 min.  

slovenské novely 
Novela je rozprávaním o púti mladého rómskeho chlapca Rinalda za rodinným 
šťastím. Dobrodružný, vtipný, ale i citlivý Rinaldov príbeh, ktorého silnou devízou je 
jeho sociálno-kritický rozmer, je zároveň pútavou sondou do života rómskej komunity. 
 

1263  KOZMON, František 

POTKAN 
/číta Igor Šabek/ 858 min.  

slovenské detektívne romány 
Mal som veľké sny o šťastí a o láske. Rozpadli sa mi ako domček z karát. Chcel som 
byť vzorný manžel a dobrý otec. Namiesto toho som skončil ako vrah. Moja rodina si 
myslí, že som si zabil ženu aj švagra. Prečo nestačí, keď poviem, že som nevinný? 
 

1263  RENTZENBRINK, Cathy 

POSLEDNÝ SKUTOK Z LÁSKY 
/číta Katarína Turčanová/ 480 min.  

anglické skutočné príbehy 
Cathy dokázala premeniť príbeh nešťastného osudu svojho brata, ktorého zrazilo 
auto, na niečo v zásade krásne a povznášajúce... Na príbeh lásky a vrúcnosti. Zo 
zážitkov a pocitov ľúbiacej sestry, pochopíte, že zmysluplný život predstavuje viac 
ako len tlčúce srdce. 

 
 


