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931  SOLČANSKÁ, Martina 

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

romány ľúbostné 
Muži sa s ľahkými ženami zvyčajne neženia. Alebo áno? 

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. 

931  VILIKOVSKÝ, Pavel 

Pes na ceste  
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! 

931  BOKOVÁ, Helena 

Len hory nesklamú   
Načítal Slovomíra 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. 

931  DELAFLOTTE MEHDEVI, Anne 

Knihárka z Bergeracu  
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. 



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. 

931  KARIKA, Jozef 

V tieni mafie : II. Čas dravcov  
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. 

931  HLAVATÁ, Dana 

Hľadám muža na zjedenie  
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. 

931  MACHÁČKOVÁ, Monika 

Stará som už bola  
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... 

931  MALLIETOVÁ, G. M. 

Smrť a ružové lodičky  
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 



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. 

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." 

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... 

987  SATINSKÝ, Július 

Listy z Onoho sveta /  
Načítal Afréd 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... 

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. 
 

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. 

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. 

987  FILAN, Boris 

Ako išlo oko na vandrovku : Grécko, Maroko, Báli, Egypt /  
Načítal Afréd 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. 

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... 

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 Turčány ;  
Načítal 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 
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 
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  ROTHENBÚHLER-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. 

1055  LESNÁ, Ľuba - RADIČOVÁ, Iveta 

Krajina hrubých dar /  
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. 

1055  JONÁSSON, 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. 

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. 

1055  CHRAPPA, Štefan 

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. 

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... 

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. 

1055  BERKA, Tomáš 

Blumentálske Blues /  
Načítal Peter Pilz. 30.14 EUR (MP3)  

slovenské romány 
Životný príbeh Tomáša Berku, scénografistu a hudobníka. 

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. 

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... 

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. 

1115  BERLINOVÁ, Eve 

Hrana túžby /  
číta Beáta Drotárová / 512 min.  

americké erotické romány 
Sexuálny dominánt 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 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 Zahmlievaš 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 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 Dávid 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 Hunterová 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 útočište. 



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. 

1135 BARIČÁK, Pavel „ HIRAX" 

Sekundu pred zbláznením (Všetko je, ako je)  
/ číta Michal Novák / 1113 min.  

slovenské romány 
„Nový Hiraxov román je opäť sondou do ľudských duší skúšaných bolesťami života - cez 
lásku, vzťahy, domáce násilie či netolerenciu... Šokujúci lolitovský príbeh, ktorý vás 
nenechá chladnými!" 

1135 BARNETT, Kristíne 

Iskra. Príbeh matký> ktorá vychovala génia  
/ číta Jana Dolanská / 675 min.  

americké skutočné príbehy 
Neobyčajný príbeh o tom, ako matkina láska, presvedčenie a výchôva- pomohli synovi, 
ktorému v dvoch rokoch diagnostikovali autizmus, vyrásť v celosvetovo uznávaného génia. 
Iskra je o sile lásky a odvahe čeliť obrovským prekážkam, aj o úžasných možnostiach, ktoré 
prídu, keď zistíme, ako rozvinúť skutočný potenciál svojho dieťaťa. Pretože každé dieťa si 
to zaslúži. 

1135 BURTONOVÁ, Jessie 

Miniaturista  
/ číta Jitka Krišková / 798 min. 

anglické romány 
Dojímavý príbeh lásky a posadnutosti, zrady a odplaty. Mladučká vidiečanka sa má ujať roly 
manželky zámožného kupca Johannesa Brandta, no privíta ju len jeho odmeraná sestra, 
čierny sluha a prostoreká slúžka. Manžela stretne až na druhý deň a ten jej venuje zvláštny 
svadobným dar, dokonalú zmenšeninu ich honosného sídla, veľkú ako skriňová vitrína. 
Nella si do nej objedná zariadenie od tajuplného miniaturistu a od tej chvíle sa začnú diať 
zvláštne veci. Drobné výtvory do detailov kopírujú skutočný život rodiny - až desivo verne. 
Umelec zjavne pozná životy jej členov lepšie, než oni sami, a drží ich osudy vo svojich 
rukách. 



1135 CARLO, Filip 

Mraziar. Spoveď mafiánskeho nájomného vraha  
/ číta Dušan Kubáň / 1217 min. 

biografické americké romány - mafia 
Philip Carlo vychádzal z viac ako dvesto štyridsiatich hodín rozhovorov s Richardom 
Kuklinským, ktoré uskutočnil v Trentonskej štátnej väznici. Na detailne vykreslenom pozadí 
Kuklinského osobného života opísal mnohé z údajne viac ako dvesto mimoriadne krutých 
vrážd, ktoréďento nájomný vrah spáchal. Kuklinského obeťami neboli len tí, ktorí prekážali 
mafiánom. Viacerí zavraždení sa len ocitli v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. 

1135 FEUCHTWANGER, Edgar - SCALI, Bertil 

Môj sused Hitler. Skutočný príbeh židovského chlapca  
/ číta Dušan Kubáň / 500 min.  

autobiografické romány 
Synovec spisovateľa Liona Feuchtwangera oživuje obrazy svojho detstva počas rodiacej sa 
nacistickej totality. 
Poetický a pritom mrazivý pohľad na nástup nacistickej totality. Román, v ktorom vystupujú 
skutočné postavy pod vlastnými menami. 

1135 GALBRAITH, Roberts 

Hodvábnik  
/ číta Igor Šabek / 1129 min. 

anglické detektívne romány 
Druhý prípad Cormorana Strikea a pokračovanie románu Volanie Kukučky. 
Román vydala pod pseudonymom J. K. Rowlingová. Keď spisovateľa Owena Quinea 
vyhlásia za nezvestného, jeho manželka sa obráti na súkromného detektíva. Najskôr si 
myslí, že sa len na niekoľko dní vytratil, aby mohol byť osamote - ako to už v minulosti urobil 
- a tak od detektíva chce len, aby ho našiel a priviedol domov. Počas Strikeovho 
vyšetrovania sa však zistí, že v prípade ide o viac ako si Quineova manželka myslí. 

1135 GEORGE, Nina 

Levanduľová izba  
/ číta Peter Pilz / 750 min.  

nemecké romány 
Parížsky kníhkupec predáva na svojej knižnej lodi romány - lieky na životné boľačky. Len 
sebe samému nevie pomôcť. A pomoc by veru potreboval. Pred dvadsiatimi rokmi ho v noci 
nečakane opustila pekná Provensalčanka Manon. Zanechala po sebe list, ktorý však Perdu 
celé roky neotvoril... Román o sile literatúry, moci lásky a kúzle južanského svetla. 

1135 HAMZOVÁ, Mária 

Žiť, a pritom neumierať  
/ číta Slavomíra Fulinová / 965 min.  

slovenské romány 
Splní sa neveste sen o šťastnej budúcnosti po boku milovaného manžela? Pre Olympiu je to 



lákavá predstava, ale osud s ňou hrá vlastnú hru. 
Krátko po svadbe sa jej život dramaticky mení, musí sa vyrovnať so stratou lásky a ilúzií. Po 
jej boku však verne stojí priateľka Barbara, ktorá postupne odhaľuje zákerné tajomstvá 
Olympiinho manžela. 

1135 KING, Stephen 

Pán Mercedes 
/ číta Lukáš Šepták / 986 min.  

americké horory 
Ešte pred úsvitom čakajú v americkom meste zmietanom ekonomickou krízou stovky 
nezamestnaných mužov a žien na otvorenie veľtrhu pracovných miest. Sú unavení, uzimení 
a zúfalí. Z hustej hmly sa vynorí osamotené auto. Vodič v ukradnutom mercedese preletí 
davom, zráža nevinných, potom zacúva a znovu zaútočí. Zabije osem ľudí, pätnásť ich 
zraní. A uniká. 

1135 RIMOVÁ, Andrea 

Lavína  
/ číta Beáta Drotárová / 703 min.  

slovenské romány  
Veronika sa ocitne v slepej uličke. Do jej života nečakane vtrhne lavína pravdy a pochová 
všetky jej sríy. Ako môže minulosť milovaného muža ukradnúť budúcnosť? Ako sa pevný 
Vzťah zménína útek a boj o život? Pomoc hľadá u kamarátky z detstva - úspešnej novinárky 
Simony s ktorou spolu vyrastali v detskom domove. Dokáže skutočné priateľstvo prežiť 
mnohoročné odlúčenie? 

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.  

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 

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'CONIMOROVÁ, Anne-Marie 

Dáma v zlatom. Strhujúci príbeh majstrovského diela 
Gustava Klimta - portrét Adeiy 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. 

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.  

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 
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. 

1191 AFSHAR, Tessa 

Perla z Moabu  
/číta Ivana Šeptáková/ 647 min.  

americké náboženské romány 
Chudobná vdova Rút opúšťa svoj ľud a odchádza so svojou svokrou Noemi do Izraela. 
Pomáha jej obnoviť dom, z ktorého Noemi pred rokmi odišla spolu s manželom a dvoma 
synmi, o ktorých ju neskôr obrala smrť. Obe ženy sú už bez zásob a Rút, rozhodnutá 
ochrániť ich pred hladom, využije všetko, čo jej zostalo - mocný chrbát a odhodlané srdce. 

1191 ČIERNY, Michal  

Prípad Sabotér  
/číta Michal Novák/ 543 min.  

slovenské detektívne romány 
Autor vo svojom druhom detektívnom románe opäť prináša skutočný pohľad na temné 
udalosti z ulíc hlavného mesta. Zo stránok tejto knihy kričí zúfalstvo drogovo závislých,, 
neľudskosť dílerov a zvrátenosť vzťahov poznačených drogami 



1191 DUNAJ, Rádová n 

Pruhované beštie  
/číta Peter Lejko/ 580 min.  

slovenské romány 
Šesť odsúdených deň po dni, týždeň po týždni systematicky pripravuje útek spoza vysokých 
múrov najväčšieho nápravného zariadenia v republike. Ľudské životy pre beštie v 
pruhovaných košeliach nič neznamenajú. 

1191 KLASSENOVÁ, Júlie 

Tajomstvo Pembrooke Parku  
/číta Beáta Drotárová/ 1082 min.  

americké ľúbostné romány 
Abigail Fosterová je praktickou dcérou. Bojí sa, že skončí ako stará panna najmä preto, lebo 
má malé veno a ako sa zdá, jediný muž, o ktorom si myslela, že by sa s ňou mohol oženiť, 
sa zamiluje do jej mladšej, pôvabnejšej sestry. 

1191 LAUČEK, Anton 

Opušťák  
/číta Michal Novák/ 496 min.  

slovenské poviedky 
Anton Lauček sa na dva roky strávené na vojenčine obzrel s úsmevom. Štyri poviedky z 
prostredia bdelých strážcov socialistickej vlasti, iba naoko verných heslu "Triedny nepriateľ 
nespí!" ponúkajú tematiku v slovenskej beletrii prakticky neréflektovanú. 

1191 LEE, Hyeonseo 

Dievča so siedmimi menami  
/číta Jana Dolanská/ 750 min.  

anglické skutočné príbehy 
Hyeonseo Lee vyrastala v Severnej Kórei a bola jednou z milióna ľudí chytených do pasce 
uzavretého a nemilosrdného diktátorského režimu. Od škôlky až po nútenú službu v 
Socialistickom zväze mládeže v štrnástich rokoch štát kontroloval každý aspekt jej života. 
Keď v roku 1990 nastal hladomor a Hyeonseo sa ocitla uprostred chaosu, hladu a represií, 
začala o svojom dovtedajšom pevnom presvedčení pochybovať. Je jej krajina naozaj 
„najlepšou na zemeguli", ako jej vždy tvrdili? 

1191 PRONSKÁ, Jana 

Rebelka  
/číta Sivia Donová/ 581 min.  

slovenské ľúbostné romány 
Strhujúci príbeh lásky zo stredovekého Slovenska, odohrávajúci sa na pozadí skutočných 
historických udalostí. Temešvárskeho župana Štefana z Rozhanoviec kontesa Cecília očarí 
natoľko, že sa ju podujme zachrániť pred manželstvom s mužom, ktorému ide len o jej 
veno. 



1191 ROMANA, Muriel 

Marco Polo I. Benátska karavána  
/číta Igor Šabek/ 773 min.  

francúzske biografické romány 
Príbeh tejto knihy je o putovaní, ktoré trvalo viac ako rok, kým benátska karavána prešla 
končinami Ázie, až do Pekingu vzdialeného pätnásťtisíc kilometrov. Píše sa rok 1271 a 
Marco Polo má len sedemnásť rokov, keď so svojím otcom a strýkom opúšťa Benátky. 

1191 ROMANA, Muriel 

Marco Polo II. Za veľkým múrom  
/číta Igor Šabek/ 653 min. 

 francúzske biografické romány 
Píše sa rok 1278. Marco Polo prijíma výzvu na úžasné dobrodružstvo života v neznámych 
končinách Ázie, ktorú prejde krížom-krážom až do Japonska. Stáva sa guvernérom jednej z 
čínskych provincií a Chubilajovým vojenským vyslancom. Aby sa však jeho osud naplnil, 
musí splniť prísahu, ktorú kedysi dal: nájsť za veľkým múrom strateného syna, syna, o 
ktorom nič nevie... 

1191 ROMANA, Muriel 

Marco Polo III. Tiger morí  
/číta Igor Šabek/ 708 min.  

francúzske biografické romány 
Posledný diel nás zavedie do Číny v 13. storočí. Marco Polo sa teší na dvore Veľkého chána 
mimoriadnej priazni. Syn Marca Póla sa ocitne v sieti sprisahania proti vladárovi. Odvážny 
cestovateľ pochopí, že v zemi; ktorú tak miluje, je stále iba cudzincom. S vyprahnutou 
dušou opúšťa s rodinou Čínu. Keď sa po dlhej a strastiplnej ceste karavána vracia do 
Benátok, nikto Marcoví neverí. 

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 
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 
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. 

1215  COOK,Robin 

Hostiteľ / 
číta Silvia Donová/ 871min.  

americké romány 
Lynn Peirceová, študentka štvrtého ročníka medicíny na Masonovej-Dixonovej 
univerzite v Južnej Karolíne, sa nádeja, že má celý živoťpred sebou. Keď sa však jej 
zdravý priateľ Cári 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, netradičnejší spôsob, ako sa oslobodiť od dusivého života štvrte. 
Pokračovanie románu Geniálna priateľka. 

1215  MOYESOVÁ, Jojo 

Posledný list od milenca / 
číta Beáta Drotárová/ 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. 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 
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.  
 

1227 DOBIÁŠ, Viliam 

Volali ste záchranku? 20 rokov praxe záchranára vo 
veselých aj smutných príbehoch 

/číta Jozef Lapšanský/ 540 min. 
slovenské príbehy 

Príbehy zo zdravotníckej praxe. 



1227 GILLEROVÁ, Katarína 

Ilúzia šťastia  
/číta Zuzana Barilová/ 840 min.  

slovenské romány 
Aneta začína mať nepríjemné tušenie, že v jej manželstve niečo nie je v poriadku. Pokúša sa 
zistiť príčinu, no zároveň musí riešiť dcérinu pubertu a problémy v zamestnaní. 

1227 KAPUŠCIŇSKI, Ryszard 

Eben  
/číta Igor Šabek/ 799 min.  

poľské romány 
Eben nie je rozprávaním o neznámej Afrike. Naopak - Afrika v Kapušciňského podaní je 
čímsi dôverne známym. Kapušciňski v Afrike totiž dlhé roky skutočne žil, prenikal do jej 
podstaty, žil s ľuďmi, žil Afriku. A tak o Afrike dokáže aj rozprávať. 

1227 LÓPEZ BARRIO, Cristina 

Dom nenaplnených lások  
/číta Jana Dolanská/ 810 min.  

španielske romány 
Magický a podmanivý príbeh plný vášne, pomsty a lásky. Klára Lagúnová je mladá 
krásavica, ktorá vyrastá v kastílskej dedine koncom 19. storočia. Bláznivo sa zaľúbi do 
andalúzskeho statkára, no matka ju varuje pred rodinným prekliatím. 

1227 STEPNOVOVÁ, Marina 

Bezbožná ulička  
/číta Michal Novák/ 735 min.  

ruské romány 
Ivan Ogariov sa odmalička usilovať žiť inak, ako mu diktovali rodičia, škola, armáda, životný 
štýl predmestia hlavného mesta či práca. Vyštudoval lekársku fakultu, začal pracovať ako 
lekár a oženil sa. Po rokoch si uvedomí, že žije ako ostatní... dokým sa nezaľúbi do mladej 
dievčiny, pre ktorú je v živote najdôležitejšia sloboda. 

1227 BÓDIS, A. - ŠTUBŇOVÁ, B. 

Nie som barbar. Etiketa pre každého  
/číta Michal Novák/ 749 min.  

populárno-náučné publikácie 
Každého z nás občas prepadne pochybnosť, či v spoločenskej situácii nevyrobil nejaké faux 
pas. Ako sa teda správať, aby sme s nadhľadom a suverénne riešili výzvy, ktoré na nás 
spoločenský styk kladie? 



1227 GREY, Juliet 

Mária Antoinetta. Dni slávy, dni smútku  
/číta Beáta Drotárová/ 980 min.  

americké historické romány 
Paríž, píše sa rok 1774. Mária Antoinetta dlho snívala o tom, že keď sa stane kráľovnou, 
bude udávať tón kráse, vkusu, noblese a veľkoleposti. Antoinette sa podarí nielen to, ale 
napokon splní aj svoju prvoradú povinnosť a porodí Francúzsku dediča trónu. Pre okázalý 
životný štýl sa stane predmetom nechutnej propagandy, ktorá navždy zmení jej osud. 

1227 HORST, J.L. 

Až na samé dno  
/číta Dušan Kubáň/ 675 min.  

nórske detektívne romány 
More vyplaví na breh odseknutú ľavú nohu v topánke a čoskoro na to druhú - opäť ľavú. A 
potom zrazu nájdu na pláži aj tretiu a štvrtú. Tieto štyri odseknuté končatiny, ktoré sa 
objavia v priebehu jedného letného týždňa, sú jadrom záhady. Kto sú obete? 

1227 YANAGIHARA, Hanya 

Lesní ľudia  
/číta Igor Sabek/ 1091 min.  

americké romány 
Malá skupina antropológov chce nájsť domorodý kmeň, o ktorom neexistujú nijaké priame 
dôkazy. Hlboko v džungli však vedci nájdu oveľa dôležitejší objav - ľudí, ktorí podľa 
všetkého poznajú tajomstvo nesmrteľnosti. Čo sa stane, keď ľudstvo zistí, že večný život 
má na dosah ruky? 

1227 JÚ, Chua 

Siedmy deň  
/číta Michal Novák/ 532 min.  

čínske romány 
Duch muža, ktorý nemal dosť peňazí ani na vlastný pohreb, sa poneviera sedení dní svetom 
a stretáva duše ľudí, ktorých poznal, obete problémov dnešnej Číny: predavači orgánov, 
samovrahovia, nevinní odsúdení, susedia, ktorí zahynuli pri búraní ich domu - všetky 
absudrity tejto obrovskej krajiny. 

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 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. 

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 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   SULLI VAŇOVÁ, Rose m e ry 

Stalinova dcéra / 
číta Dóra 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 / 
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 

Valčík stromov a oblohy / 
číta Dóra 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   MItOSZEWSKI, 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 



osud rodiny Kazandžiovcov, v ktorej už po mnoho pokolení vládnu ženy a muži 
zomierajú mladí. 

1243   SVEEIM, Gárd 

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. 

1247 BYSTRIČANOVÁ, Silvia 

Tri dni do raja 
/číta Kristína Medvecká-Heretíková/ 331 min.  

slovenské romány 
Intímny portrét hrdinky na pozadí ľúbostného príbehu odkrýva pocity žien dvoch generácii, 
ale predovšetkým presvedčí čitateľa o existencii skutočného priateľstva 

1247 MUSIL, Miroslav 

Skutočný príbeh grófa Mórica Beňovského  
/číta Igor Šabek/ 660 min.  

cestopisné romány 
Kniha netradične prepájajjobrodružné aj riskantné bádanie autora s novými objavmi o 
grófovej životnej púti. Čitateľa uchváti o to viac, že Beňovského príbeh sa premieta cez 
vábivé ilustrácie a originálne zábery. 

1247 ARLIDGE, M. J. 

Pekne spinkaj, bábika  
/číta Peter Pilz/ 660 min.  

anglické detektívne romány 
Po búrlivej noci sa Ruby prebudí na veľmi čudnom mieste - je zavretá v studenej, tmavej pivnici. 
Sama. Nemá ani potuchy, ako sa tam dostala. Pomaly sa jej zmocňuje panika, a to všetko je len 
začiatok jej desivej nočnej mory. Vtom ticho preruší nejaký hluk, kroky, únosca sa blíži... 

1247 AFSHAROVÁ, Tessa 

Perla v piesku  
/číta Miriama Fedorková/ 790 min.  

americké romány 
Rachabu ako pätnásťročnú predal na prostitúciu jediný muž, ktorého ľúbila a dôverovala 
mu - jej otec. Vďaka svojej inteligencii a starostlivému plánovaniu bola úspešná a v mladom 
veku dosiahla nezávislosť. Čo má robiť žena s poškvrnenou minulosťou, ak chce, aby ju 
muž ľúbil, no má pocit, že to už nie je možné? 



1247 EŠTOKOVÁ, Alica 

Parížske slnko  
/číta Ivana Šeptáková/ 375 min.  

slovenské romány 
Láska si nevyberá farbu pleti, náboženstvo, ba ani krajinu, v ktorej nás zasiahne. Podobnú 
skúsenosť má šarmantná Sofia, zamilovaná do umierneného moslima. Neskôr však stretne 
Slováka Martina, ktorý spôsobí v jej živote poriadny rozruch. Dokáže sa Sofia vzoprieť okoliu 
a zariadiť si život s Nadirom? Alebo Martin opantá jej srdce natoľko, že sa rozhodne preňho? 

1247 KARDOŠOVÁ, Barbora 

33 prípadov Kristy B.  
/číta Dóra Kulová/ 365 min.  

slovenské ľúbostné romány 
Tridsaťtriročná Krista má pocit, že v jej živote sú pestré už len pančušky. A možno len cíti, 
že potrebuje zažiť niečo, čo ju naučí milovať svojho manžela rovnako nekonečne, ako 
milovala svojho Prvého. 

1247 LENGOVÁ, Miriam 

Spišské remeslá, cechy a obchod do polovice 17. storočia  
/číta Igor Šabek/ 510 min.  

populárno-náučné publikácie 
Spiš je múzeom dávnych čias. Bol obľúbeným miestom uhorských i poľských panovníkov. 
Prechádzali tadiaľ kupci z ďalekých krajín a privážali tovar na trhy v Levoči, Kežmarku, 
Spišskej Novej Vsi či v Podolínci. Na Spiši je množstvo pamiatok z obdobia gotiky. 

1247 TOCHMAN, W. L. 

Akoby si kameň jedla  
/číta Peter Lejko/ 251 min. 

 poľské romány 
Desiatky reportérov a televíznych štábov z celého sveta vyrážajú na Balkán, aby mohli 
podať svedectvo o zverstvách páchaných v rozpadajúcej sa Juhoslávii. Každá vojna sa však 
jedného dňa končí. Čo sa deje v krajine, ktorou štyri roky zmietala vojna? Ako sa so stratou 
blízkych vyrovnávajú tí, čo prežili? Čo cítia a o čom premýšľajú? 

1247 VACULÍKOVÁ, Silvia 

Svet na dlani  
/číta Igor Šabek/ 420 min.  

slovenské cestopisné romány 
V Indonézii som sa zamerala na dva ostrovy. Na ostrove Nová Guinea opisujem ľudí jej 
západnej časti Papua (Irian Jaya), kde v Baliemskom údolí žije kmeň Dani. Ich muži sa 
dodnes obliekajú len do „koteky", čo je vysušená tekvica používaná na zakrytie pohlavného 
údu, a ženy majú useknuté články prstov za zomrelých príbuzných. 



1247 HAJKO, Jozef 

Hoď do mňa kameňom. Spolužitie s Rómami na 
Slovensku  

/číta Jozef Lapšanský/ 1483 min. 
populárno-náučné publikácie 

Autor sumarizuje dejiny Rómov a ich život na území Slovenska od Uhorska až po súčasnosť, 
charakterizuje politiky jednotlivých režimov a prichádza k záveru, že hoci tu Rómovia žijú už 
vyše pol tisícročia, Slováci a Rómovia sa navzájom nepoznajú. 

1251   ARLIDGE, M. J. 

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   DVOŔÁKOVÁ, 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, Kat h ry n 

Tajomstvo / 
číta Jana Dolanská/ 587 min.  

anglické romány 
Mary ukrýva tajomstvo. Pred štyridsiatimi rokmi urobila rozhodnutie, ktoré navždy 
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 /č 
íta Dušan Kubaň/ 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 humor, smútok a neobyčajnosť všedných vecí a dní. 

1251   SZPILMAN, Wtadyslaw 

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. 

1259 BREKKE, Jorgen 

Uspávanka 
 /číta Dušan Kubaň/ 704 min.  

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

1259 HONEYMAN, Gail 

V podstate som celkom v poriadku 
 /číta Ivana Šeptáková/ 813 min.  

škótske romány 
Eleanor Olifantová je čudáčka. V spojení s nezvyčajným výzorom - zjazvené líce, rukavica na 
zakrytie ekzému - to znamená, že Eleanor je samotárka. Zdanlivo jej nič nechýba. Všetko sa 
však zmení, keď sa zaľúbi do hudobníka Johnnieho. 

1259 Jón Kalman STEFÁNSSON 

Ryby nemajú nohy. Rodová sága  
/číta Peter Lejko/ 827 min.  

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



1259 LAGERCRANTZ, Dávid 

Muž, ktorý hľadal svoj tieň  
/číta Igor Šabek/ 839 min.  

švédske detektívne romány 
Napínavý príbeh o zneužívaní štátnej moci, o problematike rodinnej cti, mafiánskej 
brutalite, ale aj o tieňoch minulosti, ktorých sa Lisbeth Salanderová nedokáže dodnes 
zbaviť. 

1259 FULMEKOVÁ, Denisa 

Konvália. Zakázaná láska Rudolfa Dilonga  
/číta Silvia Donová/ 274 min.  

skutočné slovenské príbehy 
Kniha zaujme všetkých, ktorí majú radi skutočné príbehy plné zvratov, smútku, osudu a 
lásky. Nahliadnite za oponu života slávneho básnika Rudolfa Dilonga. 

1259 PAULOVÁ, Gill 

Tajná manželka  
/číta Valéria Furješová/ 937 min.  

škótske romány 
Ruskú veľkokňažnú a anglickú novinárku spája jedno z najväčších tajomstiev sveta... 

1259 ROTHMANN, Ralf 

Umrieť na jar  
/číta Dušan Kubaň/ 459min.  

nemecké vojnové romány 
Prostredníctvom príbehu dvoch sedemnásťročných mladíkov zo severného Nemecka, ktorí 
sú nútene regrutovaní na front, Rothmann približuje hrôzy a barbarstvo vojny. 

1259 VONNEGUT, Kurt 

Raňajky šampiónov, alebo, Zbohom, modrý pondelok!  
/číta Pavol Pivko/ 444 min.  

americké romány 
V tejto knihe Kilgore Trout zažije nepríjemné prekvapenie: jeden jeho čitateľ pokladá jeho 
fiktívne príbehy za pravdivé. Výsledkom je neskutočne čierna satira, v ktorej si Vonnegut 
berie na mušku vojnu, sex, rasizmus, túžbu po úspechu, politiku a ničenie životného 
prostredia. 

1259 KLASSENOVÁ, Júlie 

Maliarova dcéra  
/číta Beáta Drotárová/ 1095 min.  

americké ľúbostné romány 
Regentská romantika, v ktorej nechýbajú záhady, tajné izby a pravdaže ľúbostný príbeh... 



Autorka týmto románom trafila priamo do čierneho. 

1259 MOCZARSKI, Kazimierz 

Rozhovory s katom  
/číta Igor Šabek/ 1490 min.  

poľské biografické romány 
Mimoriadne silný dokument o vzostupoch a pádoch jedného z najsilnejších nacistických 
pohlavárov i o tom, ako hlboko zakorenené a aké nemenné bolo zlo a čierno-biele videnie 
Tretej ríše. Odkaz tejto knihy smerom k dnešku je zjavný aj po štyridsiatich rokoch od jej 
prvého vydania. 

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/ 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, Márie 

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 Jódy 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.  

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   STAVIARSKY, 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. 
 

1275   BÓRJLIND, Cilla a Rolf 

Tretí hlas  
/ číta Dušan Ku ba ň / 1060 min.  

švédske detektívne romány 
Marseille. V lesoparku za mestom nájdu rozštvrtenú ženu. Kedysi pracovala v cirkuse ako 
živý terč vrhača nožov. Jej smrť hlboko otrasie dobrým priateľom bývalého kriminálneho 
inšpektora Toma Stiltona. Spolu s ním odchádza do Francúzska, aby zistili, čo sa skrýva za 
touto brutálnou vraždou. 

1275   BÓRJLIND, Cilla a Rolf 

Temný úsvit  
/ číta Igor Šabek / 900 min.  

švédske detektívne romány 
Olivia Ronningová sa rozhodla vrátiť k policajnej práci. Služba ju privedie na policajnú 
stanicu v južnej časti Švédska. Keď mestečkom Arilde otrasie hrozná vražda trojročného 
dievčatka, Olivia sa zapojí do vyšetrovania. O niekoľko dní príde o život ďalšie dieťa, 
sedemročný Arám, a to podobným brutálnym spôsobom. 

1275 MAY, Karí 

balkánskych roklinách  
/ číta Michal Novák / 1048 min.  

nemecké dobrodružné romány 
Nová, na Slovensku doteraz nevydaná „májovka". V knihe autor pokračuje v popise 
dobrodružstiev Kara ben Nemsiho, ktorého na amerických prériách nazývali Old 



Shatterhand, a jeho hrdinského sluhu Halefa Omara. 

1275 MAY, Karl 

V zemi škipetarov  

/ číta Michal Novák / 1018 min.  
V nemecké dobrodružné romány 

Nová, na Slovensku doteraz nevydaná „májovka". V zemi škipetarov pokračuje v popise 
dobrodružstiev Kara ben Nemsiho, ktorého na amerických prériách nazývali Old 
Shatterhand. 

1275 MAY, Peter 

Kritik  
/ číta Lukáš Šepták / 622 min.  

švédske detektívne romány 
Počas degustačného turné po vinárskom regióne Gaillac náhle zmizne špičkový svetový 
znalec a kritik vín Gil Petty. O rok neskôr ho nájdu v gaillackej vinici medzi riadkami zrelého 
hrozna a zjavne bol celý čas predtým utopený v červenom víne. Pettyho vraha nikdy 
nevypátrali. 

1275 PIĽJAR, František 

Bol si vždy jediný  
/ číta Gabriel Lukáč / 770 min.  

slovenské poviedky  
Zbierka poviedok. 

1275 SEMPLEOVÁ, Maria 

Dnes bude všetko inak  
/ číta Kristína Medvecká-Heretíková / 442 min.  

americké romány 
Eleanor Floodová nie je spokojná so svojím životom. No práve DNES sa rozhodla zmeniť to. 
Dnes bude všetko inak. Bude uvoľnená, láskavá a všetko v pohode zvládne. Lenže 
veľkolepé plány sa jej čoskoro vymknú spod kontroly a udalosti sa začnú vyvíjať úplne iným 
smerom. Eleanor musí pohotovo improvizovať a čeliť nepredvídateľným okolnostiam. A 
hoci sa všetko deje inak, ako očakávala, ten deň ju zmení viac, ako si vôbec dokázala 
predstaviť... 

1275 SCHERHAUFEROVÁ, Ružena 

Gamblerova žena  
/ číta Lucia Hrašková / 550 min.  

slovenské romány 
Napínavý príbeh Hanky, manželky hráča rulety. Vášeň jej muža si potichu vyberá svoju 
krutú daň na rodine a blízkych. Začína sa nerovný boj manželov a Hanka zažíva nielen 



trápenie a bolesť, ale aj domáce násilie. Okrem toho sa hlásia známi aj neznámi, od ktorých 
si Braňo požičal peniaze. 

1275 SILVA, Daniel 

Dom špiónov  
/ číta Igor Šabek / 905 min.  

americké špionážne romány 
Sedemnásta kniha jednej z najúspešnejších špionážnych sérií všetkých čias o legendárnom 
Gabrielovi Allonovi. 

1275 SOLTÉSZ, Arpád 

Mäso. Vtedy na východe 
/ číta Rastislav Piško / 686 min.  

slovenské skutočné príbehy 
Koniec zlatých deväťdesiatych rokov, divoký východ Slovenska. Je po voľbách, 
Mečiar skončil, Lexa je na úteku, siskári horúčkovito skartujú spisy aj svedkov. Robo Holub 
je dávno po smrti, Miki Černák sedí v base, Žaluďa práve zastrelili. Pútavá a napínavá kniha 
autenticky popisujúca danú dobu. Na autenticite pridáva aj jazykové nárečie, živé rozhovory 
medzi postavami a svižný dej. 

1283 ALLENDE, Isabel 

Dom duchov  
/číta Ľudmila Swanová/ 1350 min.  

čílske romány 
Román je rozvetvenou ságou latinsko-americkej rodiny, prežívajúcej svoje víťazstvá i pády 
na pozadí pohnutých spoločenských udalostí, v imaginatívnej krajine plnej vulkánov a 
častých hurikánov, prírodných i ľudských katastrof. Je to zároveň nádherný príbeh ženy 
plnej prirodzenej odvahy a sily. 

1283 SACKS, Oliver 

Muž, ktorý si mýlil manželku s klobúkom  
/číta Peter Lejko/ 690 min.  

populárno-náučne publikácie 
Dvadsaťštyri príbehov ľudí so zvláštnymi neurologickými poruchami. V citlivom rozprávaní 
doktora Sacksa sa z každej poviedky stáva jedinečná a ľudská štúdia živej bytosti bojujúcej 
proti nepredstaviteľnej chorobe. 

1283 BRONTÉ, Anne 

Nájomníčka vo Wildfell Halí  
/číta Katarína Turčanová/ 1230 min.  

historické romány 
Do rozpadnutého starého kaštieľa v utiahnutom kúte anglického vidieka sa nečakane 
prisťahuje mladá vdova so synom a slúžkou. Vo chvíli, keď sa do nej zahľadí mladý farmár 



a začne ju porovnávať so svojimi blízkymi, roztočí sa okolo nej kolotoč pochybností, klebiet, 
dohadov a ohovárania. Kto v skutočnosti je táto záhadná žena? 

1283 DIONNE, Karen 

Dcéra močiarneho kráľa  
/číta Lucia Hrašková/ 469 min.  

americké detektívne romány 
Helena Pelletierová má vysnívaný život - milujúceho manžela, dve krásne dcéry, prácu, čo 
ju napĺňa. Jedného dňa však zachytí správu o zločincovi, ktorý utiekol z väzenia a zabil 
dvoch ľudí, a jej pokojné dni sa zmenia na nočnú moru. Ten muž je Helenin otec a ona celý 
život čosi tajila, otec je plodom zločinu. 

1283 NÁDASKÁ, Katarína - MICHÁLEK, Ján 

V Choči je naisto čosi. Veľké i malé dejiny očami našich 
predkov  

/číta Igor Šabek/ 240 min. 
populárno-náučne publikácie 

Dejiny nášho národa preberáme v školách, niečo si ešte pamätáme, na iné sa zabudlo. Ako 
však dejiny vnímali naši predkovia? Na úžasnú prechádzku ich spomienkami vás pozýva 
klasik súčasnej slovenskej etnografie profesor Ján Michálek a autorka kníh s etnografickým 
zameraním Katarína Nádaská. 

1283 KORYTA, Michael 

Kto mi ide po krku  
/číta Michal Novák/ 834 min.  

americké detektívne romány 
Obyčajný tínedžer sa stane korisťou, ktorú nemilosrdne prenasledujú dvaja sociopatickí 
zločinci. Jace nevyhnutne potrebuje dobrý úkryt, a tak pod prísne utajenou falošnou 
identitou odchádza hlboko do hôr v Montane, kde sa zapojí do výcvikového programu 
prežitia v divočine. Tí, čo idú chlapcovi po krku, sa však nezastavia pred ničím. Keď narazia 
na jeho stopu, začína sa desivá naháňačka... 

1283 ARLIDGE, M. J. 

Nelej olej na oheň  
/Antónia Kurimský-Oľšavská/ 681 min.  

detektívne romány 
Vyšetrovateľka Helen Graceová ešte v živote nevidela takú spúšť. Šesť požiarov za 
dvadsaťštyri hodín. Dvaja mŕtvi a veľa ranených. Akoby niekto chcel celé mesto zrovnať so 
zemou. Na mieste činu sa nájdu stopy podpaľačstva. 

1283 MAY, Karí 

Divoký Kurdistanom  
/číta Peter Pilz/ 900 min.  



nemecké dobrodružné romány 
Karí May pokračuje v opise dobrodružstiev emira Kara ben Nemsi, ktorého na amerických 
prériách poznali pod menom Old Shatterhand, a jeho hrdinského sluhu Halefa Omara. 

1283 STRUKUL, Matteo 

Mediciovci. Mocný muž  
/číta Igor Šabek/ 623 min.  

talianske historické romány 
Florencia v roku 1469. Lorenzo de' Medici vyhráva čestný súboj o svoju nevestu Clarice 
Orsini. Sobáš nie je pre Lorenza jednoduchým krokom, keďže jeho srdce - tým si je istý - 
patrí a naveky bude patriť Lucrezii Donati, mimoriadne krásnej a príťažlivej žene. 

1283 MOORE, Graham 

Posledné dni noci  
/číta Pavol Pivko/ 865 min.  

americké romány 
Mladý právnik Paul Cravath sa ujíma veľkého prípadu s takmer nulovou šancou na výhru. 
Jeho klient, úspešný podnikateľ a vynálezca George Westinghouse, čelí miliardovej žalobe, 
ktorú naňho podal Thomas Edison. Dôvodom ich sporu je autorstvo žiarovky a právo 
elektrifikovať krajinu bezpečným prúdom. 

1295   DOSTOJEVSKIJ, Fiodor Michajlovič 

Hráč. Večný manžel / 
číta Peter Lejko/ 780 min.  

ruské romány 
Hráč je majstrovskou s časti autobiografickou štúdiou hráčskej vášne. V prostredí 
kúpeľného mestečka sa odohráva príbeh mladého učiteľa, ktorý sa stáva obeťou 
kurtizány medzinárodného formátu a skončí ako profesionálny hráč. Novela Večný 
manžel popisuje svojrázny problém manželského trojuholníka. Podvádzaný manžel 
sa dozvedá o nevere až po smrti svojej ženy. 

1295   HAJDUKOVÁ, Michaela Ella 

Nepriznaná / 
číta Patrícia Jariabková/ 455 min.  

slovenské romány 
Mysteriózny príbeh o láske, ktorá porazila čas. Mladá spisovateľka a docentka 
prechádza životnou krízou. Uzatvára sa do seba, do svojho domu a do svojich kníh. 

1295   HARRIS, Oliver 

Temné srdce Londýna / 
číta Lukáš Šepták/ 800 min.  

anglické detektívne romány 
Ten prípad ho zaujme. Nezvestný býval na The Bishops Avenue, jednej z 



najluxusnejších ulíc v meste. Belsey zacíti šancu na nový život, ale bude sa o ňu 
musieť pobiť. 

1295   HJORTH, Michael & ROSENFELDT, Hans 

Tí, ktorí zlyhali / 
číta Igor Šabek/ 937 min.  

švédske detektívne romány 
Prvú obeť beštiálneho vraha objavili v opustenej budove školy. Známa televízna 
hviezda bola priviazaná k stoličke a obrátená tvárou k stene. Na krku mala štítok s 
nápisom „neprospel“ a v hlave otvor po strele z jatočnej pištole. 

1295   KOPCSÁNYI,Katarína 

Svetlo je za oponou. Skutočný príbeh nevidomej sochárky 
Marianny Machalovej- Jánošíkovej / 

číta Lucia Hrašková/ 355 min.  
biografické romány 
Kniha je o láske a vnútornej kráse ženy, ktorá sa nikdy nemala stať tým, čím je... 

1295   MARTIN-LUGAND, Agnes 

Tá hudba mi stále znie v hlave / 
číta Lucia Hrašková/ 554 min.  

francúzske romány 
Najnovší Yanisov mega projekt architekt odmietne a na scénu prichádza Tristan, 
klient, pre ktorého sa projekt realizuje. Zverí ho Yanisovi, avšak to, čo spočiatku 
vyzeralo ako splnený sen, sa postupne mení na nočnú moru. Dlhy, alkohol a pocit 
bezmocnosti Yanisa ničia, Vera trpí, ale Tristan je vždy nablízku... 

1295   MONNINGER, J. P. 

Mapa, ktorá vedie k tebe / 
číta Miriama Fedorková/ 645 min.  

anglické romány 
Mladá Heather si už mapu svojho života nakreslila. Po vysokej chcela cestovať po 
Európe, v septembri by sa vrátila a začala sľubnú kariéru v newyorskej banke. 
Lenže potom nastúpi do nočného vlaku do Amsterdamu a zoznámi sa s vášnivým 
cestovateľom Jackom. Ten nezmení len smer jej cesty, ale aj života. 

1295   MOYES, Jojo 

Zakázané ovocie / 
číta Antónia Kurimsky-Oľšavská/ 1058 min.  

anglické ľúbostné romány 
Keď sa do Arcadie, veľkolepého sídla v štýle art deco, nasťahuje skupina bohémov, 
Lottie a Celiu priláka ich alternatívny spôsob života. Lenže to, čo sa v dome stane, 



má napokon tragické a trvalé následky pre všetkých. Teraz, takmer po päťdesiatich 
rokoch, Arcadiu renovujú a znova vyvoláva u Merhamčanov silné emócie. Ako sa 
dom prebúdza k životu, prebúdzajú sa aj tajomstvá pochované pred mnohými 
rokmi. 

1295   NEUER, Václav 

Krkavčí súd / 
číta Igor Šabek/ 967 min.  

slovenské detektívne romány 
Parta detektívov hľadá v špine veľkomesta páchateľov dvoch vrážd. Odpovede na 
otázky kto a prečo zabíjal sa rodia ťažko a sú výsledkom množstva času a úsilia. 
Dlhoročné skúsenosti autora sa prejavujú v profesionálnej prezentácii policajnej 
práce rôznych policajných pracovísk, ale aj v znalosti prostredia zločinu a 
Metropolnej galérky. 

1295   WELLS, Benedict 

Na konci samoty / 
číta Michal Novák/ 640 min.  

nemecké romány 
Julesovo bezstarostné detstvo tragicky naruší náhla strata rodičov, ktorí zahynuli pri 
autonehode. Jules zostáva uzavretý vo svojom vnútornom svete, kým si vedľa neho 
do lavice nesadne Alva, dievčina s červenými vlasmi a okuliarmi s kosteným 
rámom. Aj ona má svoje ťaživé tajomstvá... Ich neobyčajná náklonnosť hraničí s 
láskou, no na prahu dospelosti sa ich cesty rozdelia. 

1307 HARPHAMOVÁ, Heathr 

Kľukatá cesta za šťastím. Skutočný príbeh o rodičovskej 
láske a sile rozhodnúť sa  

/číta Kristína Medvecká-Heretíková/ 675 min. 
Autobiografický román 

Autobiografický román je pretkaný láskavým humorom, vďaka ktorému autorka prekonala 
ťažké okamihy. Je to dojímavý, citlivo napísaný príbeh o romantickej láske, vďačnosti za 
krásny, nevyspytateľný život, hlbokom priateľstve aj o úprimnej rodičovskej láske. Je to 
príbeh o pokrivenom šťastí. 

1307 HJORTH, Michal & ROSENFELDT, Hans 

Hrob v horách  
/číta Igor Šabek/ 1181 min.  

švédske detektívne romány 
Mal to byť celkom obyčajný, hoci trocha náročný výlet do hôr, ale kamarátky Karin a Maria boli na 
takéto túry pripravené. V tom sa spustil prudký dážď a pridal sa aj nepríjemný studený vietor. Vtom 
sa Karin nebezpečne pošmykne a rúti sa dolu svahom. Ešteže sa má čoho zachytiť - bože, ale veď 
to nie je konár, ani palica, ona sa drží ľudskej kosti! 



1307 HOLETZOVÁ, Katarína 

Správa od mŕtveho chlapca 
 /číta Antónia Kurimský-Oľšavská/ 651 min.  

slovenské psychologické romány 
Myslela si, že jeho smrťou sa to skončí. Ale potom znova zavibroval telefón. Nina sa 
presťahuje do horského mestečka Canossa s nádejou na lepší život. Ale vzťah s manželom 
chladne a ona často prepadá depresiám. Nastúpi na miesto učiteľky do prominentnej 
internátnej školy, kde podľahne problémovému tínedžerovi Damianovi Ostrowitzovi. 

1307 HRUBOVÁ,Lenka 

Slivky v čokoláde  
/číta Kristína Medvecká-Heretíková/ 209 min.  

slovenské romány 
Rozvedená štyridsiatnička Laura žije s dospievajúcim synom. Sklamaná a životom ošľahaná 
je už niekoľko rokov bez vzťahu. Na internete sa zoznámi s mužom, ktorý je od nej o pár 
rokov mladší a je Poliak. Mladík je vo vzťahoch úplne neskúsený, navyše má mnoho 
komplexov a jedno veľké tajomstvo. Laura má zmysel pre humor a dokáže aj bizarné 
situácie zvládnuť s nadhľadom. 

1307 PANKOVČÍN, Václav 

Marakéš. Šicke me naše!  
/číta Igor Šabek/ 420 min.  

slovenské poviedky 
Dej knihy sa odohráva v Marakeši - presne medzi Aljaškou a Saharou, v imaginárnej dedine 
na východe Slovenska, blízko Humenného, v oblasti, kde autor prežil veľkú časť svojho 
detstva. Pán Šalamaha, Fiťo, baba Peťová a ďalšie postavičky Vám veľakrát vyčaria úsmev 
na tvári a zlepšia náladu. 

1307 HARRIS, Oliver 

Podzemný kryt  
/číta Dušan Kubaň/ 814 min.  

anglické detektívne romány 
Detektív Nick Belsey sa opäť topí v problémoch. Chce prekvapiť mladú študentku 
výtvarného umenia, preto ju vezme na rande do opusteného podzemného krytu. No 
skutočné prekvapenie tam čaká na neho - dievčina je v jednej chvíli tam, v druhej akoby sa 
po nej zľahla zem. 

1307 MACHÁČOVÁ, Adriana 

Milujem tvoje lži  
/číta Antónia Kurimský-Oľšavská/ 548 min.  

slovenské romány 
Katarína nájde po smrti starej mamy v zaprášenom kufri list od otca, ktorého nikdy 
nepoznala. Rozhodne sa od základov zmeniť svoj dovtedajší život. Verí, že stretnutie s 
otcom konečne zlomí jej neradostný osud. 



1307 PARKS, Alan 

Krvavý január  
/číta Dušan Kubaň/ 744 min.  
anglické detektívne romány 
Keď dospievajúci chlapec zastrelí mladé dievča priamo na rušnej autobusovej stanici v centre 
Glasgowa a vzápätí spácha samovraždu, detektív Harry McCoy nepochybuje, že to nebola náhoda. 
Spolu s novým partnerom sa vrhá do vyšetrovania, neváha pritom využiť ani svoje dlhoročné styky 
s podsvetím. 

1307 COOK, Robin 

Šarlatáni  
/číta Igor Šabek/ 1040 min.  

romány z lekárskeho prostredia 
Fakultná nemocnica, ktorá sa preslávila medicínskym pokrokom, z niekoľkých miestností 
urobila hybridné operačné sály budúcnosti. Tento progres sa zdá pozitívny až dovtedy, kým 
počas bežnej operácie nepríde o život inak zdravý muž. Noah má podozrenie, že prešľapu a 
nasledujúcej manipulácie so zdravotným záznamom pacienta sa dopustil egocentrický 
chirurg svetovej úrovne doktor William Mason. 

 


