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931 SOLČANSKÁ, Martina  

Hazard 
Načítal Igor Šabek. - Levoča : SKN, 2012. (MP3)  

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

931 COOK, Robin  

Intervencia  
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 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.  

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  
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 : 11. 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.  



1255 DÁN, Dominik  

Korene zla  
/číta Prevzaté/ 505 min.  

slovenské detektívne romány  
Vražda na druhom brehu je vyriešená, vrah je zatknutý, oddelenie vrážd si 
môže na svoje konto pripísať d'alší úspech. No netrvá to dlho, objaví sa d'alšia 
vražda...  

1255 RERRANTE, Elena  

Príbeh stratenej dcéry  
/číta Jana Dolanská/ 1092 min.  

talianske romány  
Príbeh stratenej dcéry je záverečným dielom strhujúcej ságy o dvoch ženách – 
premýšľajúcej a vzdelanej Eleny a neskrotnej Lily. Obe sú dospelé, majú 
manželov, milencov, deti a starnúcich rodičov. Priateľstvo im slúžilo ako kotva 
v živote.  

1255 GRISHAM, John  

Svišť  
/číta Igor Šabek/ 867 min.  

americké romány  
Vyšetrovateľku floridskej Rady pre sudcovskú etiku Lacy Stoltzovú jedného 
dňa kontaktuje záhadný zdroj a sľubuje, že jej poskytne informácie, ktoré 
odhalia totožnosť najskorumpovanejšieho sudcu v dejinách amerického 
súdnictva.  

1255 GREENWOOD, Bryn  

Všetko príšerné aj krásne  
/číta Ivana Šeptáková/ 778 min.  

americké romány  
Medzi tínedžerkou Wavy a obrovským potetovaným chlapom a ako sa ukáže, 
bývalým kriminálnikom sa nečakane rýchlo vytvorí mocné puto. Pre Wavy je 
vzťah s Kellenom jediná krásna vec v brutálnom svete narkomanov a 
zhýralosti.  

1255 HARGAŠOVÁ, Ľubica  

Naši a svetoví. Rozhovory so Slovákmi, ktorí sa presadili vo 

svete  
/číta Slavomíra Fulínová/ 420 min.  



osobnosti Slovenska  
Aké dôvody mali, že opustili domov? Kedy nastal prelomový moment, ktorý 
ich vymrštil medzi elitu? Vrátia sa niekedy? Na tieto a mnohé iné otázky 
odpovedajú tí, ktorí sa nevzdali a kráčali za svojím snom.  

1255 MAY, Karl  

Z Bagdadu do Istanbulu  
/číta Peter Pilz/ 1110 min.  

nemecké dobrodružné romány  
Nová, na Slovensku doteraz nevydaná ,,májovka" z Bagdadu do Istanbulu 
pokračuje v popise dobrodružstiev Kara ben Nemsiho, ktorého na amerických 
prériách nazývali Old Shatterhand, a jeho hrdinského sluhu Halefa Omara.  

1255 MORAN, Michelle  

Druhá cisárovná  
/číta Beáta Drotárová/ 660 min.  

americké historické romány  
Po Veľkej francúzskej revolúcii získa cisár Bonaparte absolútnu moc. Keď sa 

osemnásťročná rakúska arcivojvodkyňa Mária Lujza dozvie, že Napoleon 
požiadal o jej ruku, rozhodne sa, že mu bude dobrou manželkou. Keď v 
Európe znova vypukne vojna, cisárovná je nútená urobiť rozhodnutia, ktoré 
určia jej miesto v dejinách a zmenia jej osud.  

1255 PRONSKÁ, Jana  

Srdcom a mečom  
/číta Ivana Šeptáková/ 676 min.  

slovenské historické romány  
Uhorský šľachtic Ardan Balaša prišiel pre intrigy mocného bána Mladena 
Subiča o všetko. Iba vďaka odvahe švagrinej Zorany ušiel z väzenia a ukryl sa 
v horách. Zorana za pomoc mužovi, ktorého od detstva milovala, zaplatila 
vlastnou slobodou: v kláštore ju prinútili vstúpiť do rehole.  

1255 RIMMER, Kelly  

Keď som ťa stratila. Vždy sa dá začať odznova  
/číta Valéria Fürješová/ 840 min.  

austrálske romány  
Molly je dcéra multimilionára, Leo zasa novinár, ktorý vyšiel z chudobných 
pomerov, no tvrdou prácou si vybudoval kariéru. Keď stretne Molly, obaja sa 
do seba zaľúbia a vezmú sa aj napriek nesúhlasu jej rodiny. Majú pocit, že sú 
neporaziteľní a spolu dokážu dobyť svet. Všetko sa však zmení, keď Leo odíde 
na nebezpečnú misiu do Sýrie, kde takmer príde o život.  



1255 WILSON, Andrew  

Talent na vraždenie. 10 záhadných dní v živote Agathy 

Christie  
/číta Beáta Drotárová/ 592 min.  

anglické detektívne romány  
Čo sa dialo počas tých desiatich dní? Andrew Wilson sa chopil týchto faktov 
skutočne vynaliezavo a vo svojom románe Talent na vraždenie z nich utkal 
mimoriadne strhujúci a presvedčivý príbeh.  

1267 ALEXANDER, Tamera  

Nezmazateľný dojem  
/číta Kristína Prekopová/ 1025 min.  

americké ľúbostné romány  
Claire Laurentová zo všetkého najviac túži namaľovať niečo, čo jej prinesie 
uznanie. Ked' ju okolnosti donútia utiecť z domu, do cesty jej vstúpi právnik 
Sutton, ktorý ju nevydá úradom.  

1267 BULBECK, Soňa  

Púšť pod oknom  
/číta Kristína Prekopová/ 234 min.  

slovenské cestopisné príbehy  
Sú krajiny Blízkeho Východu naozaj také nebezpečné? A Dubaj taký drahý? A 
nad Niagarskými vodopádmi je naozaj večná dúha? Všetko toto, ale aj 
omnoho viac, sa dozviete v knihe, ktorá vám priblíži život v šestnástich 
krajinách štyroch kontinentov na pár stranách.  

1267 BURGEROVÁ-CACCIABUE, Zuzana  

Z trinástej komnaty  
/číta Antónia Kurimsky-Oľšavská/ 1334 min.  

slovenské romány  
Vo svetlách a atmosfére parížskych ulíc, vo vôni a šumení morských vín 
Normandie sa osudmi štyroch mladých ľudí „nástojčivými náhodami" 
prepletajú tkanivá priateľstva, lásky, hľadania zmyslu života a odpovedí na 
otázky, ktoré každého z nás raz dobehnú. Spletitými uličkami života ich však 
sprevádza aj prekvapivý dotyk Božej prítomnosti.  

1267 KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa  

Priateľky  
/číta Jana Dolanská/ 496 min.  



slovenské romány  
Tri priateľky - tri osudy, ktoré spája túžba po sebanaplnení a zmysluplnom 
živote. Hľadajú samy seba a popritom čosi strácajú a iné zasa nachádzajú, 
trápia sa aj tešia, jednoducho si so sebou vláčia balíček života naplnený 
rôznorodou zmesou.  

1267 RANKOV, Pavol  

Miesta, čo nie sú na mape  
/číta Peter Olejár/ 493 min.  

slovenské romány  
Kým Marek a Natália študujú v Olomouci, vyzerá to na celkom obyčajný život 
slovenských vysokoškolákov v blízkom zahraničí. Potom však prídu 
prázdninovať na rodné Slovensko a ich vzťah je čoraz komplikovanejší.  

1267 REICHS, Kathy  

Kosti na pláží  
/číta Ľudmila Swanová/ 984 min.  

americké detektívne romány  

Na ostrove Dewees sa študenti archeológie, snažia zachrániť staré indiánske 
pohrebisko. Dni plynú, až kým nenarazia na čerstvý hrob. Zakrátko do pitevne 
privezú ďalšiu mŕtvolu - telo obeseného muža s rovnako poškodenými 
kosťami.  

1267 RIVERSOVÁ, Francine  

V znamení leva. Hlas vo vetre  
/číta Kristína Prekopová / 1316 min.  

historické romány  
Prvá kniha úspešnej trilógie v znamení leva - Hlas vo vetre vracia čitateľov do 
prvého storočia a predstavuje im nezabudnuteľnú postavu Hadašu. Táto 
mladá otrokyňa zmietaná láskou k príťažlivému aristokratovi sa drží svojej 
viery v živého Boha a nachádza v nej oslobodenie od síl dekadentného Ríma  

1267 RIVERSOVÁ, Francine  

V znamení leva. Ozvem sa v tme  
/číta Miriama Fedorková/ 1295 min.  

historické romány  
Marcus, vedený tichým hlasom z minulosti, opúšťa honosnosť Ríma a vydáva 
sa na cestu, ktorá ho môže zbaviť temnoty vlastnej duše. Kráča po stopách 
Hadašinej minulosti do krajiny jej detstva. Nájde tam Boha a duchovné 
naplnenie a stane sa takým mužom, akým si Hadaša vždy myslela, že môže 
byť?  



1267 RIVERSOVÁ, Francine  

V znamení leva. Istý ako úsvit  
/číta Miriama Fedorková/ 1245 min.  
historické romány  
Tretia časť trilógie v znamení leva Atretes. Germánsky bojovník, obdivovaný 
gladiátor. V neľútostných súbojoch získal späť vytúženú slobodu... ale jeho 
život sa má navždy zmeniť.  

1267 VILČEK, Tomáš  

Tomas Wolrd Expedition. Bláznivá cesta okolo sveta  
/číta Igor Šabek/ 863 min.  

cestopisné romány  
Tomáš na ceste okolo sveta zažíva nevídané dobrodružstvá a stretáva mnoho 
inšpiratívnych ľudí. Ocitá sa zoči-voči občianskym vojnám, teplotným 
extrémom, pozerá sa do tváre tej najstrašidelnejšej chudobe...  

1271  KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa 

Dva životy  
/číta Jana Dolanská/ 710 min.  

slovenské romány 
Helga všetko robí s plným nasadením. Kolotoč jej života bol naplnený túžbou 
byť dobrou manželkou, mamou aj starou mamou. Podarilo sa jej to. Rodine 
vytvorila bezpečný prístav, naplnený láskou a pochopením... 

1271  HORST, Jørn Lier 

Kľúčový svedok  
/číta Igor Šabek/ 530 min.  

nórske detektívne romány 
Preben Pramm ležal týždeň zviazaný a mŕtvy vo svojej obývačke, kým ho našli. 
Všetko naznačuje tomu, že ho vrah pred smrťou brutálne mučil. Dom je 
prevrátený hore nohami, vrahovia však zrejme nenašli, čo hľadali. Aké 
tajomstvo strážil nenápadný starec, ktorý nemal rodinu ani priateľov? 

1271  SPARKS, Nicholas 

Vo dvojici  
/číta Pavol Pivko/ 1177 min.  

americké ľúbostné romány 
Russell Green má všetko: nádhernú manželku, rozkošnú šesťročnú dcérku, 
úspešnú kariéru v reklamnej agentúre aj veľký dom v Charlotte. Žije svoj sen a 
manželstvo s očarujúcou Vivian pokladá priam za dokonalé. Ale pod slnečným 



povrchom sa začínajú objavovať trhliny a zdesený Russ zistí, že sa mu všetky 
oblasti života, ktoré považoval za samozrejmé, rozpadajú na kúsky. 

1271  PERLBERGEROVÁ, Anna Nessy 

Dom v Prahe  
/číta Silvia Donová/ 310 min.  

americké skutočné príbehy 
V tomto skutočnom príbehu Anna spomína na svoju matku, opernú speváčku, 
ale aj otca, prominentného právnika vtedajšieho českého prezidenta Tomáša 
G. Masaryka. Opisuje krásne letné dni strávené na dedine, priateľov, 
spoločenský život, ale aj desivú cestu vlakom za slobodou a ťažké začiatky v 
cudzej krajine. 

1271  KOZMON, František 

Rosnička  
/číta Dušan Kubaň/ 908 min.  

slovenské detektívne romány 
V Chorvátsku objavili telo zavraždenej turistky zo Slovenska. Ide o mladú a 

krásnu moderátorku počasia z televízie. Podozrenie padne na jej priateľa. 
Nikto však nevie, že nevinne pôsobiaca blondínka sa za hranicami dostala do 
iných problémov. 

1271  DEDINSKÁ, Eva 

Dievčatko s modrými očami  
/číta Miriama Fedorková/ 572 min.  

slovenské romány 
Agáta nie je obyčajná mladá žena. Je výnimočná. Vidí a počuje veci, ktoré 
ľudia okolo nej nevnímajú. Cíti ľudský strach a bolesť, aj radosť a šťastie. Dar 
alebo prekliatie?... 

1271  YOUNG, William P. 

Eva  
/číta Pavol Pivko/ 636 min.  

kanadské romány 
V románe Eva, autor nevšedným spôsobom spracúva biblický príbeh 
stvorenia. Hlavná hrdinka Ľalia sa ocitne na ostrove kdesi na pomedzí svetov - 
nášho a toho druhého. Ľalia, ktorej detstvo bolo neuveriteľne kruté a plné 
násilia, je statočná, no ako mnohí z nás priveľmi zlomená. 



1271  VANDENBERG, Philipp 

Žena povrazolezca  
/číta Igor Šabek/ 962 min.  

nemecké historické romány 
Rok 1525. Pár dní pred zložením sľubu utečie z kláštora novicka Magdaléna. V 
núdzi sa pripojí k bande kaukliarov, ktorú vedie Veľký Rudolfo, najslávnejší 
povrazolezec na svete. Tento sukničkár ju očarí. Po čase sa novicka doňho 
zaľúbi. 

1271  CANTOROVÁ, Julian 

Stratený list  
/číta Miriama Fedorková/ 556min.  

americké ľúbostné romány 
Kristoff je mladý učeň u židovského rytca predlôh známok Fredericka. Keď 
jeho majster počas Krištáľovej noci zmizne, Kristoff musí vyrábať známky pre 
nenávidených Nemcov a zároveň spolupracovať s Elenou, temperamentnou 
Frederickovou dcérou. Keď sa uprostred surového zmätku vojny do Eleny 

zamiluje, musí nájsť spôsob, ako ich oboch zachráni. 

1271  HYDEOVÁ, Catherine Ryn 

Zober ma so sebou. Jedno leto a jedna cesta, ktorá zmení 

životy  
/číta Michal Novák/ 825 min. 

americké romány 
Seth a jeho braček Henry nemajú najstabilnejšie rodinné zázemie. Otca majú 
chvíľu vo väzení, chvíľu na slobode a matka ich pred rokmi opustila. Zásah 
vyššej moci by mohol byť presne to, čo potrebujú. 

1279 BÖRJLIND, Cilla a Rolf  

Stále vládne mráz  
/ číta Dušan Kubaň / 1000 min.  

švédske detektívne romány  
Jednej noci bezdomovkyňa Muriel natrafí v centre Štokholmu na plačúce 
dievčatko. Volá sa Folami, a podobne ako veľa iných detí, aj ona sem prišla na 
vlastnú päsť, úplne sama. Muriel ju odvedie na miesto, kde sama prechodne 
býva. Po nebezpečnom incidente sa tam však už neodvážia zostať, preto 
Muriel požiada o pomoc bývalého policajta a bezdomovca Toma Stiltona.  



1279 PAMUK, Orhan  

Čosi čudné vo mne 
 /číta Jana Dolanská/ 1385 min.  

turecké romány  
Ked Mevlut ešte ako chlapec príde do Istanbulu, starobylé mesto sa rýchlo 
stráca a nahrádza ho nové mesto, ktoré ho uchváti. Tri roky píše ľúbostné listy 
dievčaťu, ktoré videl len raz.   
Dievčina napokon súhlasí, že s ním utečie a milenci sa stretnú v noci. No keď 
sa rozbehnú na vlak, Mevlut si uvedomí, že ho oklamali a že uteká s niekým 
celkom iným.  

1279 STRUKUL, Matteo  

Mediciovci. Mocný rod  
/číta Igor Šabek/ 663 min.  

talianske historické romány  
Po smrti patriarchu Giovanniho de' Medici sa jeho synovia Cosimo a Lorenzo 
ocitnú na čele obrovského finančného impéria, uprostred nepriateľov, 

príslušníkov najmocnejších rodov Florencie v 15. storočí.  

1279 PAGEOVÁ, Libby 

Bazén  
/číta Ivana Šeptáková/ 583 min.  

anglické romány  
Rosemary, dnes vyše osemdesiatročná pani, prežila v Brixtone celý život. 
Všetko sa však mení – knižnicu, v ktorej pracovala, zrušili. V ohrození je aj 
existencia miestneho  
Ak by bazén zatvorili, stratila by dôvod žiť. Novinárka Kate sa pustí do tejto 
reportáže. Boj o záchranu kúpaliska, srdce miestnej komunity, obe ženy spojí 
a postupne ich vzťah prerastie do hlbokého priateľstva, jednej z mála hodnôt, 
na ktorých v živote záleží.  

1279 PAASILINNA, Arto 

Roztomilá travička  
/číta Ivana Šeptáková/ 348 min.  

fínske humoristické romány  
Drobná starenka, vdova po plukovníkovi Ravaskovi vedie skromnú 
domácnosť osamelej ženy. Okrem seba a mačky by nemala živiť nikoho iného. 
Lenže v deň, keď si chodí vyzdvihnúť dôchodok, máva mesiac čo mesiac 
nepríjemnú návštevu. O veľkú časť peňazí ju prichádza obrať jej synovec so 
svojimi kumpánmi z Helsink. Deň dôchodku sa pre starenku stal nočnou 



morou, a keď zistí, že jej nevie pomôcť ani polícia, rázne vezme osud do 
vlastných rúk.  

1279 BÖRJLIND, Cilla a Rolf  

Skutočný príliv  
/číta Alfréd Swan/ 998 min.  

švédske detektívne romány 
V chladnom svite mesiaca v splne na morskej pláži ktosi spácha sadistickú 
vraždu. Obeťou je mladá tehotná žena. Vyšetrovateľ Tom Stilton napriek úsiliu 
nenachádza nijaký motív vraždy. Ani páchateľov. Ani identitu obete. Prípad 
zostane nevyriešený a putuje ad acta.  

1279 KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa  

Mama  
/číta Jana Dolanská/ 549 min.  

slovenské romány  
Helga všetko robí s plným nasadením. Kolotoč jej života bol naplnený túžbou 
byť dobrou manželkou, mamou aj starou mamou. Podarilo sa jej to. Nečakala 

odmenu, no nerátala ani s chladom a kritikou... Ako si s tým poradí?  

1279 GERRITSENOVÁ, Tess  

Zomrieť znova  
/číta Silvia Donová/ 652 min.  

anglické romány  
V dome miestneho preparátora nájdu telo samotného majiteľa. Po tele má 
zárezy od mačkovitej šelmy, no musel to byť človek, kto ho vystavil medzi 
ostatné vypchaté šelmy ako trofej.  

1279 MAY, Karl  

Žut  
/číta Michal Novák/ 963 min.  

nemecké dobrodružné romány  
Dobrodružný román poteší mladých i starších čitateľov. Kniha je súčasťou 
sextalógie V tieni padišaha (Žut je poslednou knihou šesťdielného cyklu), v 
ktorej Karl May zobrazil dobrodružstvá Old Shatterhanda a jeho verného sluhu 
Halefa Omara v Tureckej ríši.  

1279 GRISHAM, John  

Ostrov Camino  
/číta Peter Čižmár/ 636 min.  



americké romány  
Gang zlodejov uskutoční lúpež storočia a odnesie si z Firestonovej knižnice 
Princetonskej univerzity korisť nevyčísliteľnej hodnoty, poistenú na 
dvadsaťpäť miliónov dolárov. Bruce Cable vlastní obľúbené kníhkupectvo na 
Ostrove Camino. Málokto o ňom vie, že na čiernom trhu obchoduje s 
ukradnutými knihami a rukopismi.   

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 BRONTË, Anne  

Nájomníčka vo Wildfell Hall  
/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 zahladí 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-Olšavská/ 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, Karl  

Divoký Kurdistanom  
/číta Peter Pilz/ 900 min.  

nemecké dobrodružné romány  
Karl 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.  

1299 ASTEN, Jane  

Emma / 
číta Jana Dolanská/ 1144 min.  

anglické romány  
Úspešný román z prostredia anglickej "lepšej spoločnosti" 19. storočia, kde 
čas plynie pomaly a porušenie spoločenských konvencií je neodpustiteľnou 
chybou, kde city a vzťahy medzi mladými ľuďmi výrazne ovplyvňuje výška 
majetku a ich zväzky sú často výsledkom osobných obetí a kompromisov.  

1299 BREŽNÁ, Irena  

Postrehy emigrantky.Eseje, prózy, reportáže  
/číta Jana Dolanská/ 366 min.  

slovenské prózy  
Texty prinášajú rozmanité témy prepojené premýšľavo esejistickým, hravo 
poetickým a zároveň reportážne konkrétnym uvažovaním o zneužívaní, ale aj o 
využívaní moci, o strachu z inakosti.  
 

1299 CAGÁŇ, Bohdan  

Maskáčové príbehy  
/číta Michal Novák/ 317 min.  



slovenské príbehy  
Zážitky z vojenčiny bývajú často zdrojom bizarných príhod. Budúci výsadkári 
žijú dva životy - jeden pod dohľadom veliteľov a druhý v prerušenej línii 
súkromia. Občas ide o život, občas skončí veľká láska, ale život pokračuje, až 
do vytúženého civilu.  

1299 JANOVSKÁ, Zuzana  

Dilemy obyčajných žien  
/ 420 min.  

slovenské romány  
Príbeh troch generácií žien z jednej rodiny, ktoré stoja pred zásadnou voľbou. 
Etela, jej matka Ilona i dcéra Paulína sa musia rozhodnúť a vybrať: buď sa 
budú riadiť srdcom a zvyšok rodiny i susedia ich odsúdia, alebo podľahnú 
tlaku okolia a ich nádej na šťastný život sa nadobro rozplynie.  

1299 MAY, Karl  

Púšťou  
/čítá Igor Šabek/ 1141 min.  

nemecké dobrodružné romány  
Kara ben Nemsi (na amerických prériách známy pod menom Old Shatterhand) 
pri púti cez Saharskú púšť spozná verného sluhu a dobrého priateľa Halefa 
Omara. Spolu sa plavia po Nile, navštívia posvätné Islamské mestá v Arábij i 
biblické mestá v Mezopotámii. Počas dobrodružných ciest prenasledujú 
vrahov, usvedčia únoscu, ujdú pirátom, bojujú v kmeňovej vojne, dostanú sa 
medzi uctievačov diabla...  

1299 SOKOL, Ondrej  

Ako som vozil Nórov  
/číta Michal Novák/ 606 min.  

slovenské humoristické romány  
Voziť Nórov v MHD nie je len tak! Jednak je tam oveľa väčšia zima ako na 
Slovensku a podľa Ondrejovho písania aj oveľa väčšia sranda. Ak očakávate, 
že sa dozviete informácie z geografických a demografických rozdielov a 
nórskych zvyklostí, máte čiastočne pravdu. Akurát, že ich nemusíte 
postrehnúť, pretože sa budete práve smiať na jeho neopakovateľných a 
trefných prirovnaniach.  

1299 WINGATE, Lisa  

Kým sme boli vaši  
/číta Antónia Kurimsky-Olšavská/ 1040 min.  

americké romány  



Román má korene v jednom z najtragickejších amerických škandálov – 
riaditeľka adopčnej organizácie pôsobiacej v Memphise Georgia Tannová 
unášala deti chudobných rodičov a predávala ich bohatým rodinám v krajine.  

1299 MINIER, Bernard  

Noc  
/číta Dušan Kubaň1016 min.  

francúzske romány  
Temná nočná búrka v Severnom mori. Na ropnej plošine pristáva helikoptéra s 
Kirsten Nigaardovou, ktorá prichádza vyšetrovať vraždu. Jeden muž záhadne 
zmizol a Kirsten objaví v jeho kabíne zvláštnu sériu fotografií.  

1299 DROSTEN, Julia  

Levica z Mogadoru  
/číta Miriama Fedorková/ 963 min.  

nemecké historické romány  
Historický román o Sibylle, ktorého úlohou je predovšetkým opísať lásku vo 
všetkých jej príjemných podobách, je tiež zaujímavou vstupnou bránou do 

nepoznaného sveta Alahových veriacich, nevercov kresťanov, židov, či 
podnikavcov Európanov. V krajine slnka a piesku, kde panuje sultán, niet veľa 
miesta pre obchody európskeho pôvodu.  
 

1299 POSNEROVÁ, Patricia 

 Lekárnik z Auschwitzu. Nevyrozprávaný príbeh Victora 

Capesia 
 /číta Peter Pliz/ 630 min.  

biografické romány - koncentračné tábory  
Kniha prináša málo známy príbeh Victora Capesia, rumunského obchodného 
zástupcu farmaceutickéj spoločnosti Bayer, ktorý v roku 1943 ako 35-ročný 
vstúpil do SS a rýchlo sa stal hlavným lekárnikom v najväčšom tábore smrti. 
Tam vydával lieky, ktoré sa používali pri neľudských medicínskych 
experimentoch, spravoval zdroj jedovatého plynu, ktorým nacisti usmrtili 
milióny ľudí,  

1303 DÁN, Dominik  

List zo záhrobia  
/Prevzaté/ 660 min.  

slovenské romány  
V roku 1990 sa začína nová éra v dejinách nášho štátu, staré socialistické 



štruktúry sa rúcajú, nastupuje demokracia so všetkými kladnými aj zápornými 
dopadmi na bežných ľudí, policajtov nevynímajúc. Na otázku, komu svitá na 
lepšie časy, zatiaľ nevie odpovedať nikto, všetko ukáže budúcnosť.  

1303 DÁN, Dominik  

Cigaretka na dva ťahy  
/Prevzaté/ 630 min.  

slovenské detektívne romány  
V polovici deväťdesiatych rokov sa aktivizovalo nielen podsvetie, ale ich 
metódy sa pokúsili napodobniť aj iní. Na jar 1995 sa chlapcom z oddelenia 
vrážd dostal na stôl prípad vodiča dodávky -  chlapca zastrelili a upálili v aute. 
Hrozná smrť, desivé zohavenie mŕtvoly, ťažký kriminálny zločin.  

1303 ARLIDGE, M. J.  

Keď čert nespí  
/číta Michal Novák/ 631 min.  

anglické detektívne romány  
V zašitom nočnom klube Raj bolesti, kde každý môže byť na chvíľu sám 

sebou, sa stretáva uzavretá komunita. Klientela je pestrá, diskrétnosť je preto 
zákonom. Útočisko však naruší vrah a na mieste zostane jeden mŕtvy.  

1303 GREGORY, Philippa  

Druhá Boleynová  
/sčíta Miriama Fedorková/ 1500 min.  

biografické romány  
Dve sestry súperia o to najcennejšie. O lásku a kráľa. Kráľovná Katarína upadá 
do nemilosti, lebo Henrichovi neporodila vytúženého syna. Na dvor 
prichádzajú Mary Boleynová a jej sestra Anna. Ich rodina túži po moci a pre 
svoj cieľ neváha bezohľadne využívať dcéry. Mary sa vydá, no stane sa 
kráľovou milenkou a porodí mu dcéru a syna. Kráľov záujem o ňu chladne a 
zatúži po jej sestre Anne. No tej ide o viac ako o postavenie milenky.  

1303 ČERVENÁK, Juraj  

Bohatier. Oceľové žezlo.  
Kniha prvá /číta Igor Šabek/ 951 min.  

slovenské historické romány  
Prvý diel veľkolepej historickej fantasy z čias Kyjevského kniežatstva, kedy 
vznikla legenda o udatných bohatieroch.  



1303 ČERVENÁK, Juraj  

Bohatier. Dračia cárovná.  
Kniha druhá / číta Igor Šabek/ 1062 min.  

slovenské historické romány  
Kyjevský vojvodca Svjatoslav zvíťazil nad Bulharmi. Iľja Muromec a ostatní 
bohatieri sú však ako na ihlách. Ich úhlavný nepriateľ, veľkňaz Tugarin, unikol 
kamsi na sever. Svjatoslavova družina sa vydáva po jeho stopách, aby s ním 
navždy skoncovala  

1303 ČERVENÁK, Juraj  

Bohatier. Horiaca ríša.  
Tretia kniha /číta Igor Šabek/ 892 min.  

slovenské historické romány  
Chazarská ríša niekoľko storočí ovládala pobrežia Kaspického mora a dolný 
tok Volgy a Donu. Jej sláva sa však chýli ku koncu. Kyjevský knieža Svjatoslav 
túži posunúť hranice svojho mocnárstva a otvoriť si prístup k bohatým 
južným krajinám.  

1303 LESNÁ, Ľuba  

Tisícročná žena  
/číta Jana Dolanská/ 652 min.  

slovenské romány  
Výpovede štyroch hrdiniek, ktoré neboli len dcérami či manželkami, i keď sa to 
tak na prvý pohľad môže zdať. Všetky majú jedno spoločné túžbu pravdivo a 
dôstojne prežiť svoj život. Všetky sú obvinené zo zločinov, ktoré nespáchali, 
alebo bojujú proti nepriateľskej a nespravodlivej štátnej mašinérii.  

1303 PASSIGOVÁ, Kathrin - SCHOLZ, Aleks  

Lexikón nevedomosti. Na čo dodnes niet odpovede  
/číta Jana Dolanská/ 364 min.  

populárno-náučné publikácie  
Prečo vlastne spíme? Ako mačky pradú? Prečo lepidlo lepí? Ako vznikol život 
na Zemi? Prečo sa stromové listy na jeseň farbia do červena? Čo je guľový 
blesk? Nikto nepozná definitívnu odpoveď na tieto otázky. Táto kniha vás 
pozýva na fascinujúcu cestu svetom nezodpovedaných otázok.  

1303 KARJEL, Robert  

Africká misia  
/číta Dušan Kubaň/ 982 min.  

švédske romány  



Na strelnici v džibutskom hlavnom meste ktosi zastrelil švédskeho poručíka. 
Priamo v Afrike má jeho smrť vyšetriť agent švédskej tajnej služby Ernst Grip. 
Nemôže sa zbaviť dojmu, že mu o priebehu udalosti všetci klamú. 

1327  JARKOVSKÁ, Erika 

Bojovníci dúhy: dobrodružná trilógia o láske a priateľstve, 

zrade a pomste, krvi a tanci bojovníkov  
/číta Igor Šabek / 1475 min.  

slovenské romány 
Stojí priateľstvo nad láskou? Znamenajú peniaze viac ako česť? Je možné 
zmeniť osud? A má vôbec zmysel hľadať životné šťastie? Odpovede na tieto 
otázky sa snažia nájsť aj hlavní hrdinovia trilógie. 

1327  WORSLEY, Lucy 

Jane Austen doma  
/ číta Jana Dolanská /1100 min.  

biografie 
Pri príležitosti 200. výročia úmrtia Jane Austenovej nám historička Lucy 
Worsley ponúka nový pohľad na jej život. Vo svojej knihe nás zavedie na 
miesta, odkiaľ najobľúbenejšia anglická spisovateľka potichu menila svet. 
Ukáže nám, ako žila, pridá detaily z jej súkromia, preskúma izby a priestory, 
ktoré boli pre ňu dôležité 

1327  JONASSON, Jonas 

Stojedenročný starček, ktorý sa obával, že priveľa myslí  
/ číta Dušan Kubaň / 859 min. 

švédske romány 
Kniha je nabitá sarkazmom, úsmevnými epizodkami, jemnou iróniou a čiernym 
humorom. Dotýka sa témy nelegálnych migrantov, závislosti na internete, 
internetovými konšpiráciami, politickými hrami, vysmieva sa z Trumpa i 
Putina, z absurdnosti vládcu Kim Čong-una, z podvodov v potravinárskom 
priemysle a v podstate zo všetkého, čo nás v dnešnej dobe obklopuje. 

1327  KORPA, Radoslav 

Mólo našich životov  
/ číta Pavol Pivko / 471 min.  

slovenské romány 
Brad Basel, Jennifer Louterová a Emma Reitersová. Trojica ľudí, ktorí sa kvôli 
šialenému pracovnému tempu stratili na tej najvzácnejšej ceste - vo vlastnom 
živote Zabúdajú na to, kým sú a čo ich trápi, dovolili, aby im vonkajšie 



okolnosti zastreli triezvy úsudok, a ich rebríček hodnôt sa kompletne celý 
rozhádzal. Sú peniaze a úspech skutočne také dôležité? 

1327  MORAN, Michelle 

Kleopatrina dcéra  
/ číta Dora Kulová / 781 min.  

historické romány 
Krásny historický román o menej známej dcére preslávenej Kleopatry. Po 
smrti rodičov ju v reťaziach priviedli do Ríma. Selena žije pod bdelým 
dohľadom vládnucej rodiny a musí sa rýchlo naučiť, ako byť Rimankou, a ako 
byť užitočná Octaviovi, neskoršiemu cisárovi Augustovi. Nepotrvá však dlho a 
upúta ju mladý a pekný dedič ríše. 

1327  HAMZOVÁ, Mária 

Odplata  
/ číta Kristína Medvecká-Heretíková / 620 min.  

slovenské romány 
Sebastián žije rozprávkový život so svojou ženou Lenou až do chvíle, kedy mu 

jeho usporiadanú idylku začnú komplikovať hovory z utajeného čísla 
a zvláštne esemesky. Kto mu chce zničiť dlho nadobúdané šťastie? Sebastián 
odrazu precitne a uvedomí si svoj najväčší omyl v živote. Podarí sa mu zvrátiť 
vlastný osud? 

1327  May, Peter 

Zamrznuté v čase  
/ číta Michal Novák / 711 min.  

škótske romány 
Nový prípad zavedie Enza na pochmúrny ostrov, kde sa nachádza pracovňa 
zberateľa hmyzu, ktorý prežil nacistický tábor v Majdanku. Po mnohých 
rokoch spozná v jednom z miestnych obyvateľov zločinca z tábora a toto 
odhalenie ho pripraví o život. Stihne však zanechať zašifrovaný odkaz, ktorý 
by mohol vraha usvedčiť. 

1327  HAMAROVÁ, Darina 

Posledná kniha  
/ číta Kristína Medvecká-Heretíková / 589 min.  

slovenské romány 
Nádherný príbeh Charlotte de Griése odohrávajúci sa na pozadí búrlivých a 
dramatických udalostí vo Francúzsku na sklonku 18. a začiatku 19. storočia. 
Historický román plný vášne, lásky, priateľstva a zrady, ktorý vás prevedie 
tými najtmavšími katakombami Paríža až za hranice vašej fantázie. 



1327  NVOTOVÁ, Dorota 

Fulmaya na rázcestí  
/ číta Lucia Hrášková / 762 min.  

autobiografické príbehy 
Po divokých rokoch cestovania a sprevádzania v Himalájach sa Fulmaya 
ocitne na rázcestí. Môže si vybrať medzi istotou a neistotou, medzi 
dobrodružstvom a rodinným životom, medzi správnym a nesprávnym 
rozhodnutím. A ponesie za to, samozrejme, aj následky. 

1327  JIROTKA, Zdeněk 

Saturnin  
/ číta Pavol Pivko / 501 min.  

české romány 
Saturnin je príbehom zamilovaného mladého muža a jeho verného sluhu 
Saturnina, ktorý obracia svojmu pánovi život naruby, pripravuje mu výstredné 
životné situácie a svojrázne sa dokáže vyrovnať s akoukoľvek situáciou. 
Saturnin svojím pôsobením odhaľuje slabosti druhých, a tak odkrýva ich 

"pravú" tvár. 

1335 DÁN, Dominik  

Venuša zo zátoky  
/číta Dušan Kubaň/ 881 min.  

slovenské detektívne romány  
Pohodovú prázdninovú atmosféru leta naruší hrôzostrašný nález 
dievčenského tela bez hlavy a rúk. O dva dni sa na opačnom konci mesta v 
zátoke rieky nájde odseknutá hlava. Prípad sa začne nepríjemne a hlavne 
nepredvídateľne zamotávať. Do života oddelenia vrážd zasiahnu okrem 
rozsekaného dievčaťa aj iné tragické udalosti.  

1335 STRUKUL, Matteo  

Mediciovci. Mocná kráľovná  
/číta Igor Šabek/ 600 min.  

francúzske historické romány  
Francúzsko 1536. Niekto zavraždil následníka trónu Františka de Valois. 
Najväčší tieň podozrenia zo spáchania tohto zločinu padne na jeho švagrinú 
Katarínu de' Medici. No francúzsky kráľ František I. verí, že je nevinná, 
dokonca ju nabáda, aby si upevnila svoje postavenie na dvore sobášom s jeho 
synom Henrichom II. a stala sa tak kráľovnou.  



1335 OZ, Amos  

Judáš  
/číta Peter Pilz/ 720 min.  

izraelské romány  
V príbehu o omyle, túžbe, neopätovanej láske a nezodpovedanej náboženskej 
otázke, ktorý sa odohráva v rozdelenom Jeruzaleme na prelome rokov 1959 a 
1960, sa autor vracia k počiatkom židovsko-arabského konfliktu, k dejinám 
Jeruzaléma a vzniku kresťanstva a radikálne prehodnocuje zažitú predstavu o 
zrade a zradcoch.  

1335 KLASENOVÁ, Julie  

Hostinec v Ivy Hille. Kniha prvá  
/číta Beáta Drotárová/ 1015 min.  

historické ľúbostné romány  
Po náhlej smrti majiteľa hostinca sa jeho vedeniu zdráhavo ujíma mladá vdova 
Jane Bellová, ktorá o podnikaní nevie vôbec nič. Keďže v stávke je  
živobytie celej dediny a Jane má na krku veľkú pôžičku, musí nájsť spôsob, 

ako hostinec zachrániť. Hoci má so svokrou Thorou, bývalou hostinskou, 
napätý vzťah, obracia sa s prosbou o pomoc práve na ňu. Thore, ktorá hľadá 
nový zmysel života, sa do cesty pripletú dvaja muž z jej minulosti. Ona sa už 
dávnejšie zaprisahala, že sa znova nevydá; podarí sa jednému z nich 
presvedčiť ju, aby láske ešte dala šancu?  

1335 FILAN, Boris  

Hodina človečiny: (plus mínus] tridsaťtri vybraných  

filanoviek  
/číta Peter Pilz/ 600 min.  

eseje  
V knihe sú krátke poviedky, úvahy a fejtóny o tom, čo ma oslovilo, potešilo 
alebo nahnevalo.  

1335 ARMSTRONG, Karen  

Dejiny Biblie : od ústnej tradície do súčasnosti  
/ číta Jozef Lapšanský / 750 min.  

historická kritika biblie  
Biblia je najrozšírenejšou knihou na svete. Preložili ju do vyše tisíc jazykov. 
Karen Armstrong nám vo svojom originálnom rozprávaní, v ktorom sa vydala 
po stopách zrodu Biblie, odhaľuje tento zložitý a protikladný dokument 
vytvorený mnohými ľuďmi za stovky rokov.  



1335 FOLLET, Ken  

Piliere moci  
/ číta Lukáš Šepták / 1240 min.  

anglické romány  
V polovici 19. storočia sú jednou z najvýznamnejších bankárskych rodín v 
záujmy, chamtivosť a zhýralosť niektorých z nich nepozná hranice. Vzájomná 
nedôvera a nenávisť sa podpíše pod krach banky, ktorú zachraňuje 
najtalentovanejší, ale zároveň najzraniteľnejší Hugh Pilaster.  

1335 SILVA, Daniel  

Druhá žena  
/ číta Igor Šabek / 774 min.  

americké romány  
Záhadná Francúzka v odľahlom mestečku začína písať nebezpečné pamäti - 
príbeh muža, ktorého kedysi milovala v Bejrúte. Táto žena pozná najväčšie 
tajomstvo Kremľa. Pred mnohými rokmi sa KGB podarilo prepašovať na 
Západ svojho človeka a ten teraz stojí na prahu absolútnej moci.  

1335 MORRISOVÁ, Heather  

Tetovač z Auschwitzu  
/ číta Michal Novák / 538 min.  

novozélandské romány  
Román vychádza zo skutočného príbehu Laleho a Gity Sokolovovcov, dvoch 
slovenských Židov, ktorí prežili koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau a po 
vojne si našli nový domov v Austrálii.  

1335 JAGIELSKI, Wojciech  

Všetky Larine vojny  
/ číta Michal Novák / 570 min.  

poľské romány 
Kniha je silným príbehom jednej ženy a matky, ktorá sa rozhodla nevzdať a 
bojovať so životom i všetkými jeho príkoriami za každú cenu a do posledného 
dychu. Aká veľká musí byť láska matky k svojim synom, keď sa rozhodne 
celkom sama absolvovať púť do vojnou zmietanej Sýrie a žiadať syna, aby sa 
vrátil?  

1343 BJØRK, Samuel  

Chlapec vo svetle reflektorov  
/ číta Katarína Turčanová/ 840 min. 

 nórske detektívne romány  



Dej začína v minulosti, keď objavia chlapca s parohami na hlave. O štrnásť 
rokov nájdu v nedalekom horskom jazere telo zavraždeného dievčaťa 
oblečeného v baletnom úbore. Vyšetrovateľku Miu a kolegu Holgera čudný a 
spletitý prípad čoraz viac vťahuje do svojich osídel, hoci sú skalopevne 
presvedčení, že prípad čoskoro vyriešia.  

1343 DOBIÁŠ, Viliam  

Záchranár Viliam Dobiáš. Zabíja nás l'ahostajnosť k sebe i 

druhým: (v rozhovore s Martinom Lyžičiarom)  
/číta Peter Lejko/ 256 min.  

populárno-náučne publikácie  
Muž, ktorý už 40 rokov slúži na záchranke. Doktor Dobiáš privoňal po prvých 
rokoch na anestéziológii k záchrannej zdravotnej službe a pracuje v nej 
dodnes. Knižný rozhovor prináša životnú cestu záchranára, ale aj pohľad do 
zákulisia lekárov, ktorí sa ponáhľajú po našich cestách s majákmi.  

1343 FOLLETT, Ken  

Krajina slobody  
/číta Lukáš Šepták/ 951 min.  

anglické historické romány  
Strhujúci životný príbeh mladého škótskeho chlapca, otroka, odsúdeného na 
celoživotnú prácu v baniach svojho pána. Krajina slobody je strhujúci príbeh o 
boji, odhodlanosti a živote ľudí, ktorí aj keď otrokmi nie sú, rodia sa 
neslobodní a odsúdení na život v neslobode.  

1343 REMIŠOVÁ, Zuzana - REMIŠ, Martin  

Mongolsko a Sibír. Bronco namiesto hotela 
/číta Kristína Medvecká-Hertíková/ 960 min.  

skutočné príbehy - cestopisy  
Cestopis je nabitý zážitkami, farbami, chuťami aj vôňami d'alekých a 
exotických krajín. Spolu so Zuzanou a Martinom precestujete kus sveta, 
stretnete úžasných miestnych ľudí, objavíte skryté zákutia s nádhernou 
prírodou a spoznáte zopár prekvapujúcich až neuveriteľných faktov.  

1343 TOLSTOJ, Lev Nikolajevič  

Vojna a mier I.  
/číta Alfréd Swan/ 2300 min.  

ruské romány  



1343 TOLSTOJ, Lev Nikolajevič  

Vojna a mier II.  
/číta Alfréd Swan) 2300 min.  

ruské romány  
Druhá časť románu Vojna a mier.  

1343 ALEXANDEROVÁ, Tamera  

Príbehy z Belmontu 3. Nadpozemská melódia  
/číta Beáta Drotárová/ 953 min.  

americké ľúbostné romány  
Rebeka Carringtonová, husľová virtuózka, ktorá získala vzdelanie vo Viedni, sa 
votrie na konkurz s dirigentom Nashvillskej filharmónie. Ženy sú však príliš 
krehké stvorenia a nemôžu zvládnuť námahu, ktorú od nich hra v orchestri 
vyžaduje. Rebekina nádej rýchlo zhasne, pretože dirigent sa musí podriadiť 
názoru verejnosti.  

1343 ČINČURA, Juraj  

Potopa sveta. Mýtus alebo historický fakt?  
/číta Igor Šabek/ 754 min.  

populárno-náučné publikácie  
Geológ a geograf Juraj Činčura pozbieral mýty, legendy aj fakty na tému 
biblická potopa sveta a hľadá odpovede na dodnes nezodpovedané otázky – 
kto, kedy, kde a prečo ju „zapríčinil".  

1343 ROY, Arundhati  

Vláda blaženosti  
/číta Igor Šabek/ 987 min.  

indické romány  
Na starom dillíjskom cintoríne sa usadí Aňdžum, ktorá kedysi bola Áftábom. 
Spoločnosť jej však nerobia len vtáky, stromy a duchovia mŕtvych – čoskoro 
sa k nej prisťahuje mladý muž, ktorý si hovorí Saddám Husajn. Spoločne si na 
cintoríne zriadia Penzión Džannat, teda Raj. Miesto sa stane útočiskom pre 
všetkých, ktorých sklamal svet ľudí a ktorí vďaka láske a nádeji žijú ďalej a s 
nimi aj ich príbehy.  

1343 May, Karl  

Vianoce  
/číta Igor Šabek/ 761 min.  

dobrodružné romány pre mládež  
V románe Vianoce sa dozvedáme o udalostiach zo života Old Shatterhanda 



pred jeho odchodom do Ameriky, a tiež o d'alších dobrodružstvách na 
Divokom západe.  

1367 MOKRÝ, Erika  

Tak trocha inak  
/číta Dora Kulovál 339 min.  

slovenské prózy  
Skutočný príbeh mladej Slovenky žijúcej vo Francúzku, ktorá prekonala 
rakovinu prsníka a rozhodla sa ukázať svet onkologického pacienta, z tak 
trocha inej strany, ako väčšina z nás pozná. Táto kniha nie je o smrti, je to 
príbeh plný humoru, tragikomédie, všedných aj nevšedných situácií a 
pohľadov na ne.  
 

1367 HORST, Jørn Lier  

Zadná izba : Druhý diel série Odložený prípad  
/číta Igor Šabek/ 702 min.  

nórske romány  

Keď náhle umiera bývalý minister zahraničných vecí Bernhard Clausen, zavolá 
si inšpektora Wistinga samotný generálny prokurátor. V chate politika sa po 
jeho smrti niečo našlo. Niečo, čo je v absolútnom rozpore s tým, ako Clausen 
žil a pracoval. Nebol azda tým poctivým politikom, za akého ho všetci mali? V 
hre je nielen jeho povesť, ale aj povesť krajiny.  

1367 REICHS, Kathy  

Holé kosti  
/ číta Lucia Hrašková/ 627 min.  

americké romány  
V Charlotte je horúce leto pe sa teší na dovolenku pri mori. Ale najprv musí 
identifikovať kosti novorodenca, a neskôr aj dve obhorené telá, pokryté akousi 
čudnou hmotou, ktoré sa našli v troskách malého lietadla. No najväčšou 
záhadou sú kosti, čo počas pikniku na odľahlej usadlosti vyhrabe zo zeme 
pes. Spočiatku pripomínajú pozostatky nejakého veľkého zvieraťa, no 
podrobná analýza v laboratóriu potvrdí prítomnosť ľudských tkanív.  

1367 BÖRJLINDOVCI, Cilla a Rolf  

Gangréna  
/číta Eva Mankoveckál 922 min.  

švédske romány  
Brutálny bombový útok otriasol celým Švédskom. Polícia zatkne podozrivého. 
Olivia sa spojí s komisárkou Mette Olsäterovou, pretože sa domnievajú, že 



došlo k justičnému omylu. Vyšetrovanie ich dovedie do sveta sexuálneho 
násilia a mužov, ktorý sú schopný urobiť čokoľvek, aby si udržali moc. V tom 
istom čase bývalý policajt Tom Stilton v centre Thajska hľadá muža, ktorý žije 
na riečnej lodi, odkiaľ pochádza heroin. Vyšetrovanie ho dovedie k nečakaným 
odhaleniam.  

1367 HORST, Jørn Lier  

Katharinin kód: prvý diel série Odložený prípad  
/číta Michal Novák/ 824 min.  

nórske romány  
Vo Wistingovej skrini leží už dvadsaťštyri rokov zložka k starému prípadu. S 
manželom nezvestnej Kathariny sa už medzičasom spriatelil a na výročie jej 
zmiznutia sa obaja muži zvyknú stretnúť. Tento rok však Wisting Martina 
Haugena doma hľadá márne. Zmizol. Podarí sa mu rozlúštiť Katharinin kód?  

1367 SEIERSTAD, Åsne  

Kníhkupec z Kábulu  
/číta Katarína Turčanovál 637 min.  

nórske romány  
Åsne Seierstad strávila štyri mesiace v rodine Sultána Chána a splynula so 
životom obyčajných obyvateľov Kábulu. Jej pohľad na každodennosť rodiny je 
unikátnym svedectvom o spôsobe života, ktorý je pre Európanov takmer 
nepredstaviteľný. V centre pozornosti stojí Sultán Chán - na jednej strane 
zanietený milovník umenia a kultúrny človek, na strane druhej silne 
patriarchálne založený despota riadiaci sa prastarými rodovými zvykmi.  

1367 LÄCKBERG, Camilla  

Zlatá klietka  
/číta Eva Mankoveckál 750 min.  

švédske detektívne romány  
Na pohľad sa zdá, že Faye má všetko. Perfektného manžela, milovanú dcérku a 
luxusný byt v najlepšej štvrti Stokholmu. No cíti sa ako väzeň v zlatej klietke. 
Pre svojho manžela Jacka sa vzdala všetkého. Keď ju Jack sklame, Faye 
odrazu nemá nič. Najprv ju ochromí bezmocnosť, no potom sa rozhodne, že sa 
postaví na nohy a kruto sa pomstí.  

1367 WOODOVÁ, Naomi  

Pani Hemingwayová  
/číta Lucia Hraškovál 462 min.  

americké romány 
Hadley, Fife, Martha a Mary – štyri zákonité manželky Ernesta Hemingwaya. 



Autorka nenazerá len do manželského spolužitia, ale ocitáme sa aj v Paríži, 
Madride, na Floride, v odľahlom Ketchume. Tam všade nás zavedie autorka, 
tam všade hľadá odpoveď na základnú otázku: Čo núti Hemingwaya uzatvárať 
stále nové a nové vzťahy, ako to, že nikdy nie je schopný zaplniť prázdno v 
srdci, zahnať nepokoj?  

1367 DE BERNIÈRES, Louis  

Toľko života  
/číta Peter Pilz/ 660 min.  

anglické romány  
Začiatkom dvadsiatych rokov 20. storočia Daniel odíde s Rosie a ich malou 
dcérkou na Cejlón, kde chcú začať nový život a zabudnúť na traumy vojny. No 
ani tu sa nedokážu zbaviť pút, ktoré ich spájajú s domovom. Aj Rosiným trom 
sestrám, ktoré zostali doma v Anglicku, stoja v ceste za šťastím mnohé 
prekážky a v neľahkej dobe hľadajú spôsob, ako naplniť svoje túžby.  

1367 GIBNEYOVÁ, Patricia  

Bludisko stratených duší  
/číta Dora Kulová/ 825 min.  

írske romány  
V katedrále mesta Ragmullin nájdu zavraždenú ženu a o pár hodín nato muža 
obeseného na strome pred domom, v ktorom býva. Vyšetrovaním poveria 
inšpektorku Lottie Parkerovú. Obaja mŕtvi majú rovnaké, veľmi zvláštne 
tetovanie na vnútornej strane stehna. Je jasné, že ich niečo spája, ale čo to je? 
Inšpektorka zistí súvislosť medzi dvomi mŕtvymi v prípade, ktorý vyšetruje, a 
nevyriešenými vraždami spred mnohých rokov. 

1371 OHLSSONOVÁ, Kristina  

Pochované klamstvá  
/číta Lukáš Šepták/ 825 min.  

švédske romány  
Do kancelárie advokáta Martina Bennera sa dobýja zúfalý muž so slovami, že 
jeho sestra potrebuje pomoc. Háčik je v tom, že je mrtva. Skôr než spáchala 
samovraždu, priznala sa k piatim vraždám. Brat sa po smrti svojej sestry snaží 
očistiť jej pamiatku a nájsť jej strateného syna Mia.  

1371 MORAVČÍK, Leopold  

Ženy, ktoré menili svet  
/čita Jozef Lapšanský/ 695 min.  

literatúra faktu  
História pozná dosť prípadov, keď ženy získali veľkú politickú moc a vplyv v 



krajine napriek tomu, že im ju nikto nedelegoval. Kniha nám predstavuje 
výnimočné ženy, ktoré prostredníctvom svojho partnerského vzťahu 
zasahovali do politiky, menili krajinu a často aj beh sveta.  

1371 OHLSSONOVÁ, Kristina  

Klamstvá, ktoré hovoríme  
/číta Lukáš Šepták/ 727 min.  

švédske romány  
Právnika Martina Bennera vtiahli proti jeho vôli do pátrania po zmiznutom 
štvorročnom Miovi. Čo sa vlastne stalo v posledný deň v Miovej škôlke? Kto 
sa snaží dostať ho do väzenia za vraždu, ktorú nespáchal? Dokáže zachrániť 
Mia a aj samého seba? Klamstvá, ktoré hovoríme je pokračovaním románu 
Pochované klamstvá.  

1371 FRANTZ, Laura  

Večné puto  
/číta Beáta Drotárová/ 916 min.  

americké romány  

Hoci Magnus MacLeish a Lark MacDougallová vyrastali na pozemkoch 
rovnakého zámku, Magnus je lairdom tohto panstva i celého ostrova Kerrera. 
Lark je v jeho službách iba včelárkou a tiež tou, ktorá má vytvoriť elixír, čo by 
pomohol jeho žene počať dediča. Keď však jeho manželka náhle umiera, 
Magnus a Lark sú vyhostení z ostrova a predaní do Ameriky. Dokážu v novom 
svete začať úplne od začiatku?  

1371 CAMBRONOVÁ, Kristy  

Motýl a husle  
/číta Lucia Hrašková/ 592 min.  

americké romány  
Obchodníčke s umením Sere Jamesovej sa pred dvomi rokmi pred oltárom 
zrútil svet. Túžba po rozptýlení v nej nanovo rozdúcha záujem o záhadný 
portrét, ktorý videla v detstve. Počas pátrania po ňom sa spoznáva s 
Williamom Hanoverom, ktorý môže byť kľúčom k nájdeniu strateného diela.  

1371 MAREC, Samo  

Futbal: pravdivá história  
/číta Jozef Lapšanský/ 592 min.  

slovenské príbehy  
S touto knihou sa zaručene nebudete nudiť. Nájdete tu dvadsat'päť príbehov, 
ktoré si užijete dokonca aj vtedy, ak nie ste skalným futbalovým fanúšikom. 
Každá z piatich hlavných kapitol dotvára atmosféru populárneho mužského 



športu a oživuje mená, o ktorých počul celý svet.  

1371 BRYNDZA, Robert  

Do posledného dychu  
/číta Igor Šabek/ 685 min.  

anglické romány  
Šaty nasiaknuté krvou, viečka násilne zatvorené. Tak vyzerá mrtve dievča v 
kontajneri. Detektív Erika Fosterová je na mieste nálezu ako prvá. Okamžite sa 
vrhá do práce a veľmi rýchlo odhaľuje súvislosti s inou, štyri mesiace starou, 
nevyriešenou vraždou. Obe obete sa našli v rovnakom prostredí a zomreli tým 
istým spôsobom. Navyše si obe dohovorili schôdzku cez internet.  

1371 MAWER, Simon  

Sklenená izba  
/číta Dora Kulová/ 840 min.  

anglické romány  
Bohatý český priemyselník židovského pôvodu Viktor Landauer a jeho 
manželka Liesel sa počas svadobnej cesty zoznámia s rakúskym architektom 

Reinerom von Abtom. Jeho modernistický prístup k architektúre ich nadchne 
natoľko, že si ho najmú ako projektanta svojho nového domu. Landauerovci v 
dome vedú pestrý život, dokým ich hrozba nacistickej okupácie neprinúti 
opustiť mesto aj krajinu.  

1371 LAGERCRANTZ, David  

Dievča, ktoré musí zomrieť  
/číta Peter Čižmár/ 697 min.  

švédske romány  
Dievča, ktoré musí zomrieť z dielne Lagercrantza, je plné politických 
škandálov, mocenskej hry, skúmania DNA, expedícií do Himalájí a 
dezinformačných internetových kampaní šíriacich nenávisť, ktorých korene 
siahajú až do ruskej trolej farmy.  

1371 BRESTENSKÁ, Kristína  

Ochranca  
/číta Katarína Turčanovál 930 min.  

slovenské romány  
Román Ochranca, je voľným pokračovaním románu Grófov syn. Príbeh sa 
sústredí na grófovu sestru Elizabeth a jej osud po svadbe. Nič nie je také ako 
si vysnívala a po smrti manžela sa nedobrovoľne stane milenkou princa Jana. 
Podarí sa Jamesovi zachrániť ju z rúk tyranského princa Jána? 



1375 ZAMARI, Michaela  

Osud nevyjednáva : klient môjho šéfa  
/číta Lucia Hraškovál 880 min.  
slovenské romány  
Johannes je mladý, úspešný a charizmatický Švajčiar. Liana je sebestačná 
žena, ktorá miluje cudzie jazyky, venuje sa tlmočníctvu a dabingu. Týždeň na 
čarokrásnom ostrove v Indickom oceáne vrcholiaci svadbou ich najlepších 
priateľov im konečne umožní stretnúť sa. Iskra preskočí takmer okamžite, no 
čosi vo vzduchu im bráni, aby svojim citom nechali voľný priebeh. Obaja však 
pocítia nový elán a spaľujúcu túžbu.  

1375 MOYESOVÁ, Jojo  

Jeden plus jeden  
/číta Beáta Drotárová/ 770 min.  

anglické romány  
Predstavte si, že máte príšerný život. Manžel od vás odišiel, vášho syna 
šikanujú a dcéra, matematický génius, má možnosť nastúpiť na prestížnu 

školu, ale vy si to nemôžete dovoliť. Jedného dňa v taxíku nájde zväzok 
bankoviek, patriaci arogantnému milionárovi Edovi, ktorému Jess upratuje 
dom. Peniaze by vyriešili jej problémy, no Jess je zásadová a dobre vie, čo je 
správne. V tej chvíli ešte netuší, ako jej tento človek zmení život,  

1375 MODROVICH, Jozef  

Tri Duby /číta Igor Šabek/ 1095 min.  
slovenské romány  

Románovo ladený príbeh vojnového letca Jozefa Modrovicha podáva obraz 
množstva dôležitých a interesantných udalostí osudného povstaleckého leta a 
jesene 1944, počnúc prípravami povstania v Leteckej škole slovenských 
vzdušných zbraní, cez sformovanie Kombinovanej letky leteckej skupiny 
povstaleckej armády, až po jednotlivé boje a osudy povstaleckých letcov.  

1375 GRISHAM, John  

Odplata  
/číta Dušan Kubaň/ 1050 min.  

americké romány  
Píše sa rok 1946. Vojnový hrdina a vážený farmár Pete Banning zastreli 
obľúbeného metodistického kazateľa Dextera Bella. Napriek snahe právnika 
odmieta svoj čin vysvetliť. Pete patrí k veteránom, ktorí počas druhej svetovej 
vojny na Filipínach prežili neslávne známy Bataansky pochod smrti. Petov syn 
Joel sa s následkami otcovho mlčania nedokáže zmieriť a pátra po motíve 



nezmyselného činu.  

1375 GREYOVÁ, lona  

Listy, ktoré nikto nečítal  
/číta Dora Kulovál 816 min.  

anglické romány  
Píše sa rok 1943 a vo vojnou zmietanom Londýne sa stretávajú dvaja mladí 
ľudia nešťastne vydatá Stella a pilot amerického letectva Dan. Bezhlavo sa do 
seba zamilujú. Dan odchádza bojovať, ale sľubuje, že sa po Stellu po vojne 
vráti. O sedemdesiat rokov neskôr Dan vhadzuje do schránky posledný list. 
Jeden z mnohých, ktorý poslal Stelle a na ktoré mu nikdy neodpovedala. 
Otvára ho však Jess, ktorá sa pokúsi jeho stratenú lásku nájsť.  

1375 ARLIDGE, M. J.  

Ľúbi ma, neľúbi ma  
/číta Michal Novák/ 500 min.  

anglické romány  
Vyšetrovateľka Helen Graceová spozoruje na opustenej ceste dokrvavenú 

ženu. Obeť ešte dýcha, no vzápätí skoná. Vrah útočil z bezprostrednej 
blízkosti, ale o lúpežné prepadnutie nešlo. Smrť obľúbenej ženy nedáva 
zmysel a prípad sa ešte viac zamotá, keď o necelé tri hodiny dôjde k druhej 
chladnokrvnej vražde. Helen tuší, že čeli nemilosrdnému monštru, ktoré 
postupuje podľa premysleného plánu.  

1375 DÁN, Dominik  

Pochovaní zaživa  
/číta Zbynek Džadoň/ 686 min.  

slovenské romány  
Každý sa túži dožiť šťastnej a dôstojnej staroby. Mnohým sa celoživotné 
snaženie vydarí, iní majú smolu, dožijú sa ignorácie od rodiny a nezriedka im 
ide o život. Práve o holé životy ide aj starým ľuďom pochovaným zaživa v 
dome hrôzy. Tu sa začína prípad neuveriteľnej ľudskej krutosti a hyenizmu – 
prípad, s ktorým sa detektívi z oddelenia vrážd musia popasovať.  

1375 PRONSKÁ, Jana  

Dve mince nádeje  
/číta: Antónia Kurimsky Olšavská/ 565 min.  

slovenské romány  
Helena Forgáčová, pani hradu Hajnáčka, sa po dobytí svojho sídla Osmanmi 
ocitne medzi zajatcami priekupníka s otrokmi. Strach o syna jej nedovolí, aby 
prezradila, kto v skutočnosti je. Nádej, že sa niekedy dostane na slobodu, 



postupne zhasína. Až keď jej jedného dňa neznámy cudzinec zo súcitu daruje 
dve zlaté mince, znovu sa odváži veriť v zázrak.  

1375 O'LEARYOVÁ, Beth 

 Spolubývajúca  
/číta Kristína Medvecká-Heretikovál 742 min.  

anglické romány  
Tiffy si hľadá nové bývanie, lenže ponúkané londýnske byty sú príliš drahé. Je 
taká zúfalá, že odpovie na inzerát, v ktorom sa hľadá spolubývajúci. Leon 
pracuje na nočné zmeny v hospici a byt vtedy nepotrebuje. Tiffy by ho teda 
mohla využívať. Leon a Tiffy si začnú nechávať odkazy – najprv o tom, kedy sa 
odvážajú odpadky, postupne sú však odkazy srdečnejšie. Hoci sú rozdielni, 
čoskoro sa spriatelia.  

1375 WESTOVEROVÁ, Tara  

Vzdelaná  
/číta Kristína Medvecká-Heretiková/ 837 min.  

americké romány  

Tara sa prvý raz ocitla v triede ako sedemnásťročná. Narodila sa v rodine 
survivalistov, ktorí žili v horách amerického Idaha. Rodina bola natoľko 
izolovaná od bežného života, že nikto neriešil, či sa deťom dostáva vzdelanie. 
Vďaka samoštúdiu sa jej podarilo zvládnuť matematiku, gramatiku a vedecké 
predmety na takej úrovni, že spravila test ACT a prijali ju na Brigham Young 
University.  

1379 GREGORY, Philippa  

Katarína Aragónska : večná princezná  
/číta Beáta Drotárová/ 1145 min.  

anglické romány  
Španielsku infantku Katarínu Aragónsku ako trojročnú zasnúbia s princom 
Arthurom, synom a dedičom anglického krála Henricha VII. Keď vyrastie, má 
vládnuť v ďalekej chladnej krajine. V novom domove ju budúci svokor privíta 
urážlivo a jej budúci manžel Arthur je ešte len chlapec. Katarína sa však 
prispôsobuje novému prostrediu a z vopred dohodnutého manželstva rozkvitá 
nežná a vášnivá láska.  

1379 ROSLING, Hans, ROSLING, Ola, ROSLINGOVÁ RÖNNLUNDOVÁ, Anna  

Faktomluva: deset důvodů, proč se mýlíme v pohledu na 

svět - a proč jsou věci lepší, než vypadají  
/číta Prevzatél 525 min.  



populárno-náučné publikácie  
Faktomluva je inšpirujúca pútavá kniha obsahujúca množstvo dojemných a 
napínavých príbehov zo života autora. Môžete si byť istí, že vás bude nielen 
inšpirovať, ale aj baviť. Autor popisuje desať dôvodov, nevedomých 
inštinktov, ktoré majú vplyv na naše názory týkajúce sa okolitého sveta.  

1379 ŠLOSER, Peter  

Mafiánska poprava?  
/číta Michal Novák/ 993 min.  

slovenské romány  
Dej sa odohráva v pohraničnej dedinke Híd, ako aj v hlavnom meste, kde biele 
goliere rozhodujú o tom, či do správnych kresiel zasadnú správni šéfovia, 
ktorí pôjdu vrahom po krku, zatiaľ čo iní sa stretávajú s mafiánmi na pumpách 
a berú od nich hotovosť. Autor opisuje reálne zákulisie zločinu a 
(ne)schopnosť štátnych zložiek bojujúcich proti nemu, prepojenie úplatných 
politikov na krivých policajtov a mafiu.  

1379 HYKISCH, Anton  

Spomeň si na cára: román  
/číta Gabriel Lukáč/ 874 min.  

slovenské romány  
Coburgovci, dedičia uhorského rodu Koháriovcov, boli úzko spojení so 
Slovenskom, kde mali väčšinu svojich majetkov. Ferdinand, neskorší 
bulharský cár, mal osobitne srdečný vzťah k Slovensku, jeho obľúbenej oáze 
oddychu a poľovačiek. V knihe sledujeme rušné osudy protikladnej dvojice – 
elitného panovníka a jeho horehronského pobočníka. Prenikáme do 
najintímnejších zákutí ich životov, zdieľame s nimi chvíle úspechu i osobných 
tragédií.  

1379 GREGORY, Philippa  

Dedičstvo Boleynovcov  
/číta Beáta Drotárovál 1128 min.  

anglické romány  
Píše sa rok 1539 a král Henrich VIII. sa znova žení. Tentoraz sa jeho manželkou 
stane Anna z Cleves. V manželstve im to od začiatku škripe a z Anny sa stáva 
iba šachovnicová figúrka v manželovom boji proti rímskokatolíckej cirkvi. V 
kráľovstve vládne neistota a intrigy. Karty miešajú Annine dvorné dámy Jane 
Boleynová a Katarína Howardová. V hre sú osudy troch žien a dve skončia na 
popravisku.  



1379 VALÁBIK, Boris, SZÜCS, Marián  

Volali ma bitkár  
/číta Zbynek Džadoň535 min.  

autobiografia  
Bývalý slovenský hokejový reprezentant a hráč NHL, dnes populárny televízny 
komentátor Boris Valábik je povestný svojou otvorenosťou, presnými 
postrehmi a kritickými názormi. Rovnaký je aj vo svojej autobiografii. 
Rozpráva o svojich začiatkoch, životných aj hokejových bitkách, nezabúda na 
súkromie – ženy, peniaze či policajnú školu. Ponúka nám svoje názory na 
slovenský aj svetový hokej.  

1379 BARIČÁK, Pavel ,,Hirax"  

Rusko : zbožňované, aj zatracované  
/číta Jozef Lapšanský/ 610 min.  

cestopisy  
Autor v knihe podrobne popisuje cestovanie po Rusku. Píše o krajine, ľuďoch, 
ktorých stretol, nie o politike. Skláňa klobúk dolu pred každým, kto koná, 

skúša, dotýka sa, a tak získava svoje reálne skúsenosti a neinterpretuje iba 
zážitky a pravdy druhých. Tak sa vybral do zbožňovaného, aj zatracovaného 
Ruska a šiel sa ho dotknúť. Dokonalo ho spoznať totiž žiaden človek sveta 
nikdy nezmôže.  

1379 KOZMON, František  

Vlk  
/číta Dušan Kubaň/ 913 min.  

slovenské romány  
Marek Wolf sa opäť ocitá v Kanade. Vrah mu poslal fotku z miesta činu s 
odkazom: Chceš poznať pravdu o svojom otcovi? Musíš sa vrátiť do 
Montrealu. Montrealskému podsvetiu kedysi vládol mafián Anthony Rizzo, 
ktorý je za mrežami a jeho posluhovači sa rozpŕchli. Marek odhaľuje, že všetky 
obete pracovali pre starého mafiána. Čo má s tým všetkým spoločné jeho otec 
a aká je pravda, ktorú o ňom vie len vrah?  

1379 FOLLETT, Ken  

Piliere zeme  
/čita Lukáš Šepták/ 2970 min.  

anglické romány  
Strhujúci a pútavý dej, zasadený do 12. storočia, odohrávajúci sa v Anglicku. 
Autor veľmi zaujímavo a jednoducho opisuje život v ťažkých časoch 
stredoveku. Intrigy vrchnosti aj predstaviteľov cirkvi. Ľudské dobro, zlo, 



sklamanie, smútok a silu nekonečnej lásky. Sadistické sklony a večný boj o 
prežitie. Stavba katedrály je ústredným motívom, ovplyvnená prebiehajúcimi 
zmenami v čase jej výstavby.  

1379 ZAMARI, Michaela  

Šéf môjho šéfa  
/číta Antónia Kurimský Olšavská/ 525 min.  

slovenské romány  
Sympatická a ambiciózna Nela má za sebou pohnutú minulosť. Budúcnosť 
však vidí ružovo - má prácu a nezáväzného priateľa s výhodami. Jej pokojný 
život sa nečakane otrasie v základoch, keď do firmy, kde pracuje, vstúpi jeden 
z jej vrcholových manažérov, Tomas Leroy. Jeho prílišná náklonnosť k nej ju 
nielen desí ale okamžite v nej vyvolá množstvo otázok. Kto je v skutočnosti 
šéf jej šéfa a čo je pravým dôvodom jeho príchodu?   

1391 COOK, Robin  

Pandémia  
/číta Peter Čižmár/ 1065 min.  

americké romány  
V newyorskom metre náhle odpadne mladá žena a zomrie. Súdny lekár Jack 
Stapleton vykoná pitvu a objaví ohromujúce anomálie: transplantovali jej 
srdce a jej DNA sa zhoduje s DNA transplantovaného orgánu. V tom čase 
rovnako rýchlo skonajú ďalší dvaja ľudia. Jack sa ocitne zoči-voči 
megalomanskému podnikateľovi, ktorý je ochotný riskovať ľudské životy iba 
preto, aby uspel v novej lukratívnej oblasti medicíny na úpravu génov.  

1391 COOK, Robin  

Pandémia  
/číta Peter Čižmár/ 1065 min.  

americké romány  
V newyorskom metre náhle odpadne mladá žena a zomrie. Súdny lekár Jack 
Stapleton vykoná pitvu a objaví ohromujúce anomálie: transplantovali jej 
srdce a jej DNA sa zhoduje s DNA transplantovaného orgánu. V tom čase 
rovnako rýchlo skonajú ďalší dvaja ľudia. Jack sa ocitne zoči-voči 
megalomanskému podnikateľovi, ktorý je ochotný riskovať ľudské životy iba 
preto, aby uspel v novej lukratívnej oblasti medicíny na úpravu génov.  

1391 GILLEROVÁ, Katarína  

Ak mi uveríš  
/číta: Kristina Medvecká-Heretikovál 810 min.  

slovenské romány  



Jedna omylom poslaná esemeska spustí okolo dvadsaťosemročnej Viki sled 
nečakaných udalostí. Stane sa to po rokoch, keď sa už spamätala zo zrušenia 
vlastnej svadby a smrti blízkeho človeka. Viki sa stará o malého synovca a jej 
citový život je na bode mrazu, stretáva však muža, ktorého pozná z minulosti...  

1391 MINIER, Bernard  

M Na kraji priepasti  
/číta Lucia Hrašková/ 815 min.  

francúzske romány  
Mladá Francúzka Moira tvrdo pracovala, aby získala v Hongkongu svoju 
vysnenú prácu. Ultramoderný internetový gigant však skrýva nejedno ťaživé 
tajomstvo a Moira čoskoro zistí, že ju špehujú a prenasledujú. Keď sa medzi 
zamestnancov votrie násilná smrť a vraždy striedajú samovraždy, Moira 
nadobudne presvedčenie, že noc sa skončí odhalením pravdy desivejšej ako 
najhoršia nočná mora.  

1391 KING, Stephen  

Temná veža V: Vlky z Cally  
/číta: Michal Novák/ 2030 min.  

americké romány  
Roland Deschain so svojimi spoločníkmi ďalej putuje lesmi Stredsveta v 
nádeji, že sa čím skôr dostane k bájnej Temnej veži a zastaví hrozbu, ktorá sa 
rozprestiera nad svetmi. Keď sa ocitnú neďaleko mesta Calla Bryn Sturgis, 
zistia, že mesto sa chystajú napadnúť útočníci s vlčími maskami. Podarí sa 
Rolandovi a jeho spoločníkom ubrániť bezmocnú komunitu pred záhadnými 
netvormi?  

1391 MARTIN-LUGAND, Agnès  

Nad slnko jasnejšie  
/číta Antónia Kurimsky Olšavskál 700 min.  

francúzske romány  
Reine pracuje v mediálnej agentúre a žije si spokojný život so svojím synom. 
Jedného dňa dostanú zákazku od firmy, ktorú vlastní Nicolas, otec jej syna 
Noého. Nicolas netuší, že má dieťa, pretože opustil Reine, skôr ako mu to 
stihla povedať. Reine otvára srdce jeho spoločníkovi Pacômovi, ich rodiaci sa 
vzťah však neunesie klamstvo, na ktorom si založila svoje šťastie, a Reine 
stratí nielen Pacôma, ale aj svojho syna.  

1391 KARIKA, Jozef  

Čierny kruh : koniec mafie  
/číta Peter Lejkol 1050 min.  



slovenské romány  
Čerstvo vyštudovaný Milan Ostrý nastupuje do úradnej funkcie. Pracuje v nej 
nielen pre mafiánskeho bossa Petra Štarcha, ale aj pre vplyvného 
skorumpovaného úradníka Alexandra Vokoša. Lenže v jednom meste nemôžu 
byť dvaja vládcovia... Schyľuje sa k veľkej zrážke a Milan sa ocitá medzi 
mlynskými kameňmi.  

1391 GALBRAITH, Robert  

Smrtiaca biela  
/číta Dušan Kubaň/ 1678 min.  

anglické romány  
„Videl som, ako zabili dieťa!“ S týmito slovami vtrhne dezorientovaný mladý 
muž do kancelárie súkromného detektiva Cormorana Strikea. Vyšetrovanie 
zavedie Strikea a jeho spoločníčku Robin do zákulisia parlamentu. Privedie ich 
nielen na stopu závažného zločinu, ale aj nemorálnych skutkov 
nedotknuteľných, ktoré nikdy nikto netrestal.  

1391 DÁN, Dominik  

Nevieš dňa, nevieš hodiny  
/číta Zbynek Džadoň/ 740 min.  

slovenské romány  
Dve hodiny pred polnocou na prelome tisícročí zavolali detektíva Richarda 
Krauza na cintorín k náhrobnému kameňu postriekanému krvou. Záhadný bol 
aj čerstvo vytesaný dátum úmrtia - zajtrajší deň, prvý deň nového milénia. Na 
prvý pohľad hlúpy žart, no detektíva Krauza prejde smiech v momente, keď 
mu z operačného strediska zahlásia, že majiteľ hrobu prvú hodinu po polnoci 
naozaj zomrel.  

1391 HABAJ, Michal a kol.  

Od Tróje k Termopylám : príbeh archaického Grécka  
/číta Igor Šabek/ 795 min.  

dejiny staroveku  
Kniha predstavuje slávne obdobie gréckych dejín, ktoré môžeme označiť i za 
úvodnú kapitolu európskej písanej histórie. Objavilo sa tu mnoho slávnych 
postáv, ktoré sa stali hrdinami veľkých príbehov. Európa prijala 
prostredníctvom Grékov písmo, vznikli nové formy literatúry, histórie či 
filozofie. Spísali sa prvé európske zákony, vytvorila sa osobitá architektúra a 
rozšírili sa znalosti plavby.  



1391 PILJAR, František  

Chrám skazy  
/číta Peter Lejko/ 660 min.  

slovenské romány  
Román je sondou do duše sklamaného, ťažkými depresiami trpiaceho 
človeka, ktorý hľadá pokoj a rovnováhu v prírode. Bývalý novinár ťažko znáša 
nespravodlivosť, ale sám si nie je istý, či cesta, ktorú si zvolil je správna.  

1403 RIVERSOVÁ, Francine  

Dieťa zmierenia : príbeh o odvážnej láske k životu  
/číta Beáta Drotárová/ 865 min.  

americké romány  
Keď sa mladá študentka Dynah vracia večer do internátu, v parku 
univerzitného areálu prežije otrasnú udalosť. Jej doterajší život, naplnený 
rodičovskou láskou a oddanosťou Bohu sa za niekoľko minút mení na hrôzu. 
Ako sa zachová mladá dievčina v ťažkej situácii, zmietaná medzi nátlakom 
okolia a rodiny na jednej strane a kresťanským presvedčením a jemným 

Božím hlasom na strane druhej, keď zistí, že čaká nechcené dieťa?  

1403 KOSINSKI, Jerzy  

Pomaľované vtáča  
/číta Zbynek Džadoň 569 min.  

americké romány  
V jeseni roku 1939 rodičia v stredovýchodnej Európe pošlú svojho 
šesťročného syna na vidiek, aby ho uchránili pred hrôzami vojny. Ďaleko od 
civilizácie sa nevinné chlapča postupne stretáva s nepochopiteľnou 
zaostalosťou, poverčivosťou, zlobou, najobludnejšími formami násilia a 
prejavmi sexuálnych úchyliek. Naivný chlapec uvažuje, kde sa berie násilie, 
načo je dobré a ako sa mu vyhnúť.  

1403 MARTIN, Charles  

Keď svrčky plačú  
/číta Peter Pilz/ 900 min.  

americké romány  
Bývalý špičkový kardiochirurg Jonathan Reese Mitchell pár rokov po smrti 
milovanej ženy stretne na ulici sedemročnú Annie, ktorá predáva citrónovú 
limonádu a doma chová svrčky, aby si zarobila na operáciu srdca. Dievčatko 
trpí rovnakou diagnózou ako jeho žena a zachrániť by ho mohli len ruky 
mimoriadne nadaného lekára. Annin stav sa rapídne zhoršuje a Reese vie, že 
ak jej chce pomôcť, musí opustiť bezpečnú ulitu a čeliť bolestnej minulosti.  



1403 YANAGIHARA, Hanya  

Malý život  
/číta Lukáš Šepták/ 2010 min.  

americké romány  
Príbeh štyroch kamarátov z vysokej školy, ktorých priateľstvo pokračuje, keď 
sa ich cesty stretnú v New Yorku, nasledujú roky hľadania samých seba, 
svojej orientácie, roky neistoty roky ctižiadostivosti, roky úspechu, slávy aj 
klamstiev. Malý život je príbeh o láske aj obetavosti, krutosti a neschopnosti 
bojovať s osudom. V tomto pozoruhodnom románe sú majstrovsky vykreslené 
podoby priateľstva a lásky.  

1403 KING, Stephen  

Temná veža VI : Susannina pieseň  
/číta Michal Novák/ 1065 min.  

americké romány  
Hrdinovia nášho ka-tet síce dokázali poraziť vlky z Cally, ale vzápätí ich 
postihne nová katastrofa. Telo Susannah ovládla démonka Mia a jej smrteľnú 

podobu chce zneužiť na vynosenie démonického dieťaťa. Roland a Eddie sa 
rozhodnú využiť pomoc manniov, cestovateľov v čase, a vybrať sa za 
Susannah. No skončia v East Stonehame, kde ich privíta Eddieho starý 
nepriateľ gangster Balazar. Pištoľník s mladým spoločníkom však nečelí len 
guľkám, ale čaká ich stretnutie s ich stvoriteľom.  

1403 MCDONALD, Christina  

Noc, keď som spadla  
/číta Lucia Hrašková/ 591min.  

americké romány  
Abi nadránom vytrhne zo spánku telefonát, akého sa desí každý rodič: 
oznámia jej, že jej sedemnásťročná dcéra spadla z mosta. V nemocnici sa Abi 
dozvie, že Olivia pri páde utrpela nezvratné poškodenie mozgu a z kómy sa už 
nepreberie. Lekári zistili, že je tehotná, a preto ju nemôžu odpojiť od 
prístrojov. Abi si všimne hrozivé podliatiny na dcériných zápästiach, preto si 
zaumieni, že zistí čo sa v túto noc skutočne stalo.  

1403 CAMBRONOVÁ, Kristy  

Vrabce z Terezína  
/čita Beáta Drotárovál 705 min.  

americké romány  
Nádherný dojímavý príbeh z druhej svetovej vojny plný romantickej lásky, 
odvahy a obetavosti, ktorý je poprepletaný niťou súčasnosti. Dej sa odvíja v 



dvoch časových líniách. Prvá hovorí o rozvíjajúcom sa vzťahu Sery a Willa, 
ktorí prechádzajú rôznymi prekážkami v ich vzťahu. Druhá hovorí o Káji - 
židovskom dievčati, ktorá zažije bombardovanie na vlastnej koži a pobyt v 
koncentračnom tábore.  

1403 CONNELLY, Michael  

Temný plameň  
/číta Lukáš Šepták/ 685min.  

americké romány  
Harry Bosch a detektívka LAPD Renée Ballardová opäť spoločne vyšetrujú 
jeden prípad, srdcovú záležitosť Boschovho policajného mentora. Po jeho 
pohrebe sa Harry dostane k vyšetrovaciemu spisu, ktorý si jeho mentor zobral 
z LAPD, keď pred dvadsiatimi rokmi odchádzal od polície. Je to nevyriešená 
vražda problematického mladíka. Odniesol si jeho učiteľ ten spis, aby aj na 
dôchodku pokračoval vo vyšetrovaní, alebo chcel skôr zabezpečiť, aby ho 
nikto nikdy nevyšetril?  

1403 HJORTH, Michael & ROSENFELDT, Hans  

Vyššia spravodlivosť  
/čita Dušan Kubaň/ 1040 min.  

švédske romány  
Spolupráca policajného psychológa Sebastiana Bergmana s oddelením vrážd 
sa končí. Nie však nadlho. Bergmanova dcéra Vanja sa zamestná ako 
kriminalistka a pustí sa do vyšetrovania série znásilnení. Keď jednu z obetí 
nájdu mŕtvu, ukáže sa, že polícia nemá len do činenia so sériovým násilníkom, 
ale aj s vrahom. K prípadu povolajú Sebastiana. Indície naznačujú, že páchateľ 
si obete nevyberá náhodne. Čo ich však spája?  

1403 KLASSENOVÁ, Julie  

Nevesta z Ivy Greenu : Kniha tretia  
/čita Beáta Drotárová/ 930 min.  

americké romány  
Mercy Groveová sa musela vzdať svojej dievčenskej školy. Premýšľa o tom, 
že sa stane guvernantkou. Jej priateľka Jane Bellová zatiaľ čelí inému 
rozhodnutiu. Má sa vydať za Gabriela Lockea a vzdať sa hostinca? Má 
ďalšieho muža odsúdiť na bezdetné manželstvo? Ženy z Ivy Hillu sa tešia na 
jednu svadbu, ale čakajú ich mnohé prekvapenia a niektoré sny sa ešte môžu 
stať skutočnosťou.  



1411 VAN DER HOLLAND,  

Tina Tajomstvo zlatého pokladu: záhadné vraždy 

obchodníkov v Košiciach 1682  
/číta Ludmila Swanovál 585 min.  

slovenské romány  
Richtár Vida má plné ruky práce. V Košiciach deň za dňom dochádza k 
záhadným vraždám obchodníkov a miznú veľké čiastky peňazí v zlate. Aby 
toho nebolo málo, Thököly chystá útok na Košice. V zložitej situácii, keď v 
meste zavládne strach a vyostrujú sa aj náboženské rozpory medzi 
protestantmi a katolíkmi, pomáhajú richtárovi dolapiť vrahov a nájsť 
ukradnuté zlato cisárski dôstojníci z košickej posádky. Podarí sa im to?  

1411 MITANA, Dušan  

Nezvestný 
 /číta Peter Lejkol 720 min.  

slovenské romány  
Posledný román - autobiografia obľúbeného spisovateľa. Autentické 
svedectvo o procese premeny na pozadí prudkých spoločenských zmien. S 
bifagom rebela, extrémistu a permanentného opozičníka, bilancuje svoj život. 
A každý čitateľ, kladúci otázky sa stáva zároveň jednou postavou príbehu.  

1411 SARVAŠOVÁ, Renata  

Zelená karta  
/číta Ľudmila Swanovál 418 min.  

slovenské romány  
Po 15 rokoch manželstva, keď sa rodina zadlží pri podnikaní a príde takmer o 
všetko, hlava rodiny vymyslí neobyčajný plán. Kúpiť si manželstvo v Amerike 

a získať Zelenú kartu. Zachrániť rodinu a postaviť im raj na zemi. Zelená karta 
je identifikačná karta legálneho trvalého obyvateľa Spojených štátov, ktorý 
nemá americké občianstvo. Je to doklad, že držiteľ má povolenie na 
podmienený pobyt a prácu v Spojených štátoch."  
 

1411 KALVØ, Are  

Antiturista  
/číta Michal Novák/ 693 min.  

nórske romány  
Are Kalvo nikdy nezahorel láskou k prírode. Až keď mu príroda ukradla prvých 
kamarátov. L'udia, s ktorými kedysi vymetal krčmy, zrazu chodili na túry, fotili 
si bežkárske stopy... Jedného dňa si Kalvo všimol, že medzi priateľmi na 



sociálnych sieťach nemá jediného človeka, ktorý by sa neodfotil v horách. 
Prvýkrát sa teda vydal na túru, aby našiel stratených kamarátov a prišiel veci 
na koreň.  

1411 FRANTZ, Laura  

Čipkárka 
 /čita Beáta Drotárovál 892 min.  

americké romány  
Laura Frantz verne zobrazila nie len samotné koloniálne obdobie, ale aj 
atmosféru, ktorá panovala vo Virgínii na prahu Vojny o nezávislost'. Lady 
Elisabeth „Liberty“ je dcérou britského viceguvernéra Virgínskej kolónie. 
Okrem toho ju čaká výhodné manželstvo. Bratranec jej snúbenca Noble nosí v 
srdci povstalecký zápal. Tí, ktorí majú dočinenia s britskou šľachtou, sú 
podozriví zo špionáže a Liberty čoskoro zistí, že stojí pred strašnou voľbou. 
Zostane verná svojim anglickým koreňom, alebo sa pridá k Nobleovi a 
radikálnym revolucionárom?  

1411 VILIKOVSKÝ, Pavel  

Letmý sneh  
/číta Peter Cibulal 275 min.  

slovenské novely  
Autor nám podáva svoju definíciu lásky, či úvahu o duši. Kniha dáva čitateľovi 
priestor, aby pri jednotlivých úvahách spomalil, zamyslel sa a vytvoril si 
vlastný názor. Podľa hlavného hrdinu povaha neexistuje. On sám ju odmieta. 
Nechce byť predvídateľný. Chce byť jedinečný, čistým, nepopísaným listom. 
Meno o človeku veľa vypovedá. S každým menom sa spája nejaký človek, 
nejaká povaha. Práve príťažlivé úvahy autora pridávajú knihe na jedinečnosti.  

1411 KRAKAUER, Jon  

Do riedkeho vzduchu : osobná správa o nešťastí na Mount 

Evereste  
/číta Dušan Kubaň/ 767 min.  

literatúra faktu  
Jon Krakauer bol vyslaný do Nepálu, aby sa zúčastnil a napísal o horskými 
vodcami vedenom výstupe na Mount Everest. Šiel naň ako jeden z ôsmich 
klientov expedície, vedenej známym vodcom Robom Hallom. 10. mája vystúpil 
na vrchol hory, ten vrchol však vyšiel veľmi draho. Z piatich tímových kolegov 
zahynuli štyria, vrátane Halla, v silnej búrke. Kým zostúpil do základného 
tábora, bolo deväť horolezcov z expedície mŕtvych a do konca mesiaca prišli o 
život traja ďalší.  



1411 FRANTIŠEK  

O radosti : dôvody našej nádeje  
/číta Jozef Lapšanský/ 510 min.  

príhovory  
Veselosť je podľa pápeža Františka správna a je dobré tešiť sa, ale radosť je 
oveľa viac. Je to stav duše. Nespôsobuje ho priaznivá zhoda okolností, krátky 
okamih či prechodné profesionálne úspechy. Radosť je hlboký pocit, dar, 
ktorý zapíňa vnútro človeka, životný rozmer. Získava sa zo dňa na deň a 
neopúšťa nás ani vtedy, keď prechádzame bolesťou. Radosť je znamením 
dôvery v seba a v život.  

1411 FITZEK, Sebastian  

Pacient  
/číta Dušan Kubaň/ 685 min.  

nemecké romány  
Pred rokom zmizol malý Max Berkhoff. Iba únosca vie, čo sa s ním stalo. Ten 
je však hospitalizovaný na uzavretom psychiatrickom oddelení so zvýšenou 

ochranou a mlčí. Maxovmu otcovi zostáva jediná cesta, aby sa dozvedel 
pravdu. Sám sa stane pacientom na psychiatrii.  

1411 ŠRÁMKOVÁ, Hana  

Smrteľne blízko  
/číta Eva Cibulová Ryšáková/ 525 min.  

slovenské romány  
Vincent Fiedler, milujúci manžel a oddaný policajt, spácha čin, ktorý dostane 
jeho slušnú rodinu na okraj spoločnosti. Po pätnástich rokoch všetko znova 
ožíva. Jeho dcéra Eva sa vracia späť, a chce zistiť pravdu. Čo sa vlastne stalo 
v ten osudný deň? Aká je pravda o smrti jej otca a zmiznutí matky? Čo 
skrývajú susedia? Krvavý nápis Hľadajte pravdu na stene v izbe zla sa stane 
mementom pre Evu, ktorá sa nezastaví, kým nezistí, čo sa vtedy v skutočnosti 
stalo.  

1423 HAJDUKOVÁ, Michaela Ella  

Démonov anjel 2. diel  
/číta Beáta Drotárovál 1329 min.  

slovenské romány  
Nekonečný život je pre Amadea po náhlom odchode jeho lásky len trápením. 
Návrat Alessandry však zmení úplne všetko. Amadeo si vyberá strastiplnú 
cestu, pričom netuší, že svoju lásku si berie so sebou. Jeho púť vedie prvou 
svetovou vojnou, ale aj bohémskym Parížom, svetom bohatých i chudobných. 



Ich svety sú však rozdielne ako svetlo a tma. Dokážu k sebe nájsť cestu, ktorú 
kedysi stratili?  

1423 HORST, Jørn Lier  

Zlo: Tretí diel série Odložený prípad  
/ číta Dušan Kubaň/ 744 min.  

nórske romány  
Rozštvrtené telo mladého dievčaťa, ktoré objaví náhodný turista v lese, 
neveští nič dobré. Bola totiž zavraždená rovnakým spôsobom ako obete 
brutálneho sériového vraha Toma Kerra. Ten však sedí už štvrtý rok vo väzení. 
Zabil ju azda jeho pomocník, muž, ktorého nikdy nevypátrali a ktorého novinári 
nazvali Ten druhý? Jeho jedinou motiváciou je zlo. Chce spôsobovať utrpenie 
a bude to robiť, kým ho nezastavia.  

1423 GUM, Alfonz  

Alfonzova šťastná žuvačka alebo Podarený život 

husákových detí 
 /číta Zbynek Džadoň/ 500 min.  

slovenské príbehy  
Alzonzova šťastná žuvačka ani po rokoch nestráca chuť svojim originálnym 
pohľadom na život v dnes už historickom období. Je napísaná skvelým 
jazykom. Pri jej čítaní sa neubránite výbuchom smiechu, ani hlbokému 
zamysleniu. Je vtipná, výrečná a odvážna.  
Jedna z najlepších kníh o minulých rokoch.  

1423 ROONEY, Sally  

Normálni ľudia  
/číta Ivana Šeptákovál 540 min.  

Írske romány  
Connell a Marianne pochádzajú z jedného malého mestečka na západe Irska, 
no zdá sa, že tam sa podobnosť medzi nimi končí. Connell je v škole 
obľúbený, zatiaľ čo Marianne je samotárka. Marianne je z bohatej rodiny, 
Connel vyrastal bez otca a jeho matka je upratovačka. Keď však jedného dňa 
nadviažu rozhovor - síce trápny, no strhujúci - spustia lavínu, ktorá navždy 
zmení ich životy.  

1423  IRVING, John  

Svet podľa Garpa  
/číta Michal Novák/ 1694 min.  

americké romány  



Garp je obyčajný človek plný obyčajnej ľudskej túžby, jeho osud poznačilo už 
jeho počatie - jeho matka si zaumienila vychovať dieťa bez partnera. Za otca si 
vyberie nevyliečiteľne chorého vojaka, ktorého ošetrovala. Na svojho syna 
vplýva po celý život. Všetky postavy knihy, ako aj ich skutky pôsobia reálne. 
Každý má nejaké sny a usiluje sa ich uskutočniť, no keď ich uskutoční, stanú 
sa t'aživou nočnou morou, ktorej sa dá uniknúť iba smrt'ou.  

1423 GRISHAM, John  

Strážni anjeli  
/číta Lukáš Šepták/ 690 min.  

americké romány  
V meste Seabrook zastrelili mladého právnika Keitha Russa. Vrah nezanechal 
stopy. Nebolo svedkov ani motívu. Polícia postavila pred súd mladého 
černocha Quincyho, bývalého klienta Keitha Russa, a odsúdili ho na doživotie. 
Dvadsaťdva rokov bol vo väzení a trval na svojej nevine. Zo zúfalstva po 
rokoch napíše list malej neziskovej organizácii, ktorá sa venuje iba prípadom 
nespravodlivo odsúdených väzňov. Kto nechce, aby sa Quincy dostal na 
slobodu?  

1423 WHITEOVÁ, Roseanna M. 

Tiene nad Anglickom 2: Pieseň bez nôt  
/číta Miriama Fedorková/ 785 min.  

americké romány  
Willa Forsytheová chce získať šifrovací kľúč od známeho huslistu, ktorý sa 
momentálne nachádza vo Walese. Lukasa de Wildea stála sláva takmer život, 
pretože každý sa usiluje získať kľúč k práci jeho otca. Lukas má tiež strach o 
svoju sestru a matku, ktoré sa stratili. Rozptýlenie mu prinesie až stretnutie s 
Willou. Willa vie to, čo Lukas nie - že ho musí zradit' a vziať mu kľúč, inak bude 
jej rodina trpieť.  

1423 MILLEROVÁ, Madeline 

Spev o Achillovi  
/číta Jozef Kramár/ 750 min.  

grécka mytológia  
Gréckeho princa Patrokla za mladícku nerozvážnosť vypovedali z vlasti. Ujal 
sa ho kráľ Pele, ktorý ho vychováva spolu so svojím synom Achillom - silným, 
krásnym, rozumným, odvážnym mužom. Ich váhavý vzťah čoskoro vystrieda 
vrúcne a nerozlučné priateľstvo. Keď sa Gréci dozvedia, že spartskú kráľovnú 
Helenu uniesol trójsky princ Paris, rozhodnú sa zaútočiť na Tróju. Aj Achilles 
vypláva s ostatnými do boja. Nerozhodný Patroklos ho nasleduje ...  



1423 HAJDUKOVÁ, Michaela  

Ella Rekviem pre anjela 1. diel  
/číta Beáta Drotárovál 1100 min.  

slovenské romány  
Arienne Rossettiová, známa speváčka, mala byť pre violončelového mága 
Niccola Lombardiho iba ďalším menom v jeho dlhom zozname žien, ktoré mu 
podľahli. Tajomný, príťažlivý muž vytvára pre ňu snové zmyselné ilúzie, v 
ktorých ju pokúša a zvádza, no ona mu v nich uniká. Postupne ju však Niccolo 
čoraz viac vťahuje do svojho vábivého sveta, kde  
vládne túžba a kde láska nemá miesto.  

1423 OBÚRKOVÁ, Eva  

Výlety po Slovensku s deťmi i bez nich  
/číta Kristína Prekopovál 532 min.  

turistické zaujímavosti  
V tejto knihe nájdete výber tých najlepších slovenských lokalít, ktoré stoja za 
návštevu, či už cestujete s deťmi alebo bez nich. Hrady, múzeá, aquaparky, 

zoo, botanické záhrady... Publikáciu dopĺňajú aj kontakty a informácie o 
otváracích časoch a výš  
ormácie o otváracích časoch a výške vstupného, ktoré vám pomôžu 
naplánovať si výlet presne na mieru.  

1435 BENICZKY, Vojtech  

Stvorená objasňovať zločin  
/číta Lucia Hrašková/ 875 min.  

slovenské romány  
Paula Santorisová sa usiluje nájsť agentúru, ktorá by jej zverila prácu 
súkromného detektíva. Kráska so záľubou v zbraniach, bojových umeniach, 
rýchlych motorkách a rockovej hudbe, ktorá trpí beznádejou na pevný vzťah, 
to však nebude mať ľahké. Keď konečne získa vytúženú prácu, dostane 
prípad, ktorý ju sklame. No čoskoro nadobudne pocit, že tu ide o viac.  

1435 PAVEROVÁ, Michelle  

Temná hmota  
/číta Michal Novák/ 548 min.  

anglické romány  
Skupina mladíkov sa rozhodne stráviť polárnu noc v ďalekej Arktíde. Je s nimi 
aj Jack Miller - chudobný, osamelý, nespokojný úradník. Neobývaná zátoka 
Gruhuken, v ktorej budú táboriť celý rok, ich očarí. Zhodou nepriaznivých 
okolností jeho druhovia jeden po druhom opúšťajú Gruhuken. Jack zostáva 



sám... Ale Gruhuken nie je neobývaný. Niekto tam vonku v temnote chodí, 
počuť kroky, čudné zvuky...  

1435 ARLIDGE, M. J.  

Talent na smrt.  
/číta Peter Cibula/ 786 min.  

anglické romány  
Forenzný psychológ Adama Brandta stretne Kassie. Tínedžerka tvrdí, že má 
znepokojivý talent. Stačí sa jej pozrieť človeku do očí a vie, kedy a ako zomrie. 
Adam sa v praxi sa stretol s množstvo psychicky narušených osôb, ibaže toto 
vyľakané stvorenie nevykazuje známky akútnej duševnej choroby. V meste 
onedlho začne útočiť sériový vrah a vysvitne, že Kassie pozná detaily...  

1435 MANÁKOVÁ, Mirka  

Slzy africkej lásky  
/číta Kristina Medvecká-Heretikovál 465 min.  

slovenské romány  
Chudobné černošské dievčatko Kayla žije skromným životom v dedinke 

Konso v Etiópii. Po smrti oboch rodičov sa z nej stáva sirota bez strechy nad 
hlavou. Jedného dňa ju objaví biela žena Sophie, ktorá sa jej ujme. Začne 
chodiť do školy a vyrastie v mladú ženu s veľkými cieľmi. Zlom prichádza v 
momente, keď sa musí vydať za Araba, ktorého nemiluje. A ten, ktorého 
miluje, je pre ňu zakázaný.  

1435 RIVERSOVÁ, Francine  

A zaznel šofar  
/číta Beáta Drotárovál 1275 min.  

americké romány  
Keď Paul Hudson prijal miesto pastora cirkevného zboru, ktorý sa ocitol v 
kríze, netušil, do čoho ide. Netrvalo však dlho a kresťanský zbor sa odrazil od 
dna. Počet členov začal veľmi rýchlo stúpať, všetko išlo ako po masle. Len 
keby to tak videla aj jeho manželka. Paul sa však rozhodol, že sa jej tichým 
nesúhlasom nenechá vyviesť z miery. Eunice cítila, že niečo nie je v poriadku 
a že je to tak už dlhý čas...  

1435 JAZAWA, Jutaka  

Toto je Japonsko 
/číta Jozef Kramár/ 338 min.  

monografie  
V knihe Toto je Japonsko vás Jutaka Jazawa ako ten najpovolanejší 
sprievodca prevedie po svojej krajine. Prostredníctvom jeho inšpiratívneho 



rozprávania a farbistých opisov spoznáte to najlepšie z japonského dizajnu, 
gastronómie, filozofie a kultúry. Predstaví vám nielen Tokio, ale aj dve tretiny 
Japonska pokryté lesmi, ktoré uctievajú a oslavujú svet prírody.  

1435 KEELANDOVÁ, Vi  

Nemali by sme  
/číta Lucia Hrašková/ 583 min.  

americké romány  
Pútavý príbeh z pracovného prostredia dvoch úspešných ľudí. Príbeh je o 
Bennettovi a Annalise, ktorí sa stávajú kolegami, ale zároveň aj súpermi v 
práci. Rozhoduje sa, ktorý z nich pôjde pracovať do Texasu, keďže sa spojili 
dve firmy a oni teraz zastávajú rovnakú pozíciu.  

1435 SZCZYGIEŁ, Mariusz  

Nie je  
/číta Dušan Kubaň/ 666 min.  

poľské prózy 
Najznámejší čechofil Mariusz Szczygieł má čuch na výnimočné ľudské 

príbehy, z ktorých zakaždým dokáže urobiť skutočnú literatúru. Krehké 
príbehy z knižky Nie je ho ukazujú ako autora, ktorý nachádza v 
nepostrehnuteľných detailoch univerzálne pravdy, aké aj obrovský vesmír 
Pudských životov v celej jeho komplikovanosti. Chrbticou najnovšej knihy je 
neprítomnosť a absencia, teda to, čo NIE JE.  

1435 HIGGINBOTHAM, Adam  

Polnoc v Černobyli  
/číta Peter Lejkol 1170 min.  

literatúra faktu  
Celú pravdu o tom, čo sa začalo v reaktorovni 4. bloku Atómovej elektrárne V. 
I. Lenina doteraz nik nevyrozprával. Novinár Adam Higginbotham obetoval dve 
desaťročia rozhovorom so svedkami a práci s archívnymi materiálmi. 
Začítame sa do spomienok obyvateľov strateného sveta vnútroštátnych 
pasov, tajnej polície, dlhých radov na potraviny a hrdinského sebaobetovania 
za vlasť. Polnoc v Černobyli je literatúra faktu, ktorá opisuje skazu impéria a 
hrdinstvo jednotlivcov.  

1435 ALEXANDEROVÁ, Tamera  

Zašepkaj jej meno: román z velkostatku Belle Meade  
/číta Beáta Drotárovál 1240 min.  

americké romány  
Olivia Aberdeenová, vdova po mužovi, ktorý bol za zradu voči Juhu brutálne 



zavraždený, sa v meste stáva nežiaducou osobou. Prijíma pozvanie Elizabeth 
Hardingovej, panej statku Belle Meade, aby sa stala hlavnou gazdinou. Olivia 
nenachádza na statku útočisko, aké očakávala, a nečakane podľahne citom 
voči Ridleymu Adamovi Cooperovi, ktorý ani v najmenšom nepôsobí ako 
pravý južanský gentleman.  

1443  ŠTRASSER, Ján  

Zuzana Kronerová : optimistka z presvedčenia  
/číta Lucia Hrašková/ 405 min.  

biografie  
Rozhovor Jána Štrassera so Zuzanou Kronerovou nie je len povrchným 
spomínaním na jej detstvo a bohatú kariéru herečky. Vďaka svojej skúsenosti 
divadelného dramaturga, dôverne pozná prostredie, v ktorom sa Zuzana viac 
ako polstoročie pohybuje. Ich spoločný rozhovor prináša nielen obraz života 
jednej hereckej rodiny, ale aj všeobecnejší pohľad do československého 
divadelného a filmového sveta a spoločnosti.  

1443  LEE, Kuan Yew  

Z tretieho sveta medzi elitu : úspešný príbeh Singapuru  
/číta Igor Šabek/ 2130 min.  

biografie  
Dejiny moderného Singapuru sú priam učebnicovým príkladom amerického 
sna o úspechu. V roku 1965, keď tento mestský štát vyhlásil nezávislosť v 
rámci Malajzie, väčšina obyvateľov žila na pokraji chudoby, v chatrčiach bez 
sociálnych zariadení. Len málokto mal vtedy odvahu predvídať, že za necelé 
dve generácie sa ocitne v prvej trojke krajín s najvyšším podielom HDP na 
obyvateľa na svete.  
 

1443  BENGTSDOTTER, Lina  

Francesca : pravda musí vyjsť najavo, kým ju tiene minulosti 

celkom nepohltia  
/číta Dušan Kubaň/ 881 min.  

švédske romány  
Inšpektorku Charlie Lagerovú prenasleduje temná minulosť. Keď sa dozvie, že 
pred tridsiatimi rokmi v jej rodnom mestečku zmizlo ďalšie mladučké dievča 
Francesca, je odhodlaná vypátrať, čo sa mu stalo. Podozrenie zo zmiznutia 
Francescy padá aj na jej matku. Do popredia okrem iného pomaly vystupuje 
samovražda chlapca, ktorý mal kedysi blízko k Francesce...  



1443  CARTER, Chris  

Nočný lovec  
/číta Michal Novák/ 914 min.  

anglické romány  
Do losangeleskej okresnej márnice privezú telo neznámej ženy. Príčina jej 
smrti je záhadou. Nijaké jasné stopy, len hrubá niť, ktorou páchateľ zašil obeti 
najintímnejšie partie. Patológa však najviac zaskočí ohavný predmet, ktorý 
vrah zanechal v jej tele. O niekoľko dní nato sa nájde ďalšie telo. A zdaleka nie 
je vrahovou poslednou obeťou.  

1443  CARTER, Chris  

Dvojitý kríž  
/číta Peter Lejko/ 870 min.  

anglické romány  
Los Angeles: v opustenom dome sa nájde telo krásnej ženy. Je zavraždená a 
brutálne zmrzačená. Vrah nezanechal žiadne stopy. Jedinou výnimkou je 
čudný znak dvojitého kríža vyrytý na zátylku obete. Je to podpis psychopata 

známeho pod menom Krucifix. Ako je to však možné? Veď pred dvoma rokmi 
tohto vraha chytili. Je skutočný vrah ešte stále na slobode? Alebo teraz vyčíňa 
jeho napodobňovateľ?  

1443  BOIJE af GENNÄS, Louise  

Krvavý bolševník  
/číta Lucia Hrašková/ 793 min.  

švédske romány  
Po otcovej nečakanej smrti sa Sara sťahuje do Štokholmu. Chce sa vyrovnať s 
minulosťou a začať nový život. V práci náhodou nájde otcove dokumenty a 
zamotáva sa do spleti nebezpečných intríg, kde ľudia nie sú tými, za ktorých 
sa vyhlasujú. Uvedomuje si, že nemôže nikomu veriť. Niekto si myslí, že práve 
ona je rozhodujúcim kľúčom k niečomu dôležitému, ale kto to je? A o čo 
vlastne ide?  

1443  ACIMAN, André  

Variácie záhad  
/číta Michal Novák/ 658 min.  

americké romány  
Variácie záhad sú súpisom veľkých lások jedného muža od mladíckeho 
vzplanutia k mladíkovi v talianskom rybárskom mestečku cez posadnutosť 
mužom, ktorého stretne na tenisovom kurte, až po nenaplnenú vášeň k jednej 
Newyorčanke. A hoci ho túžby, straty a sklamania k ničomu jednoznačnému 



neprivedú, pochopí, že zlomené srdce je niečo, čo sa dá prežiť, tak ako láska 
či zvýšená teplota.  

1443  SPECK, Daniel  

Bella Germania  
/číta Beáta Drotárovál 1200 min.  

nemecká literatúra 
Bella Germania je veľký nemecko-taliansky rodinný román o troch 
generáciách naplnený dobovým koloritom, dramatickými zmenami a veľkými 
citmi. Dojímavý príbeh lásky sa odohráva medzi dvomi krajinami na pozadí 
dejín gastarbeiterstva a terorizmu v Nemecku. Kaleidoskop farieb, chutí, vôní a 
hľadania koreňov.  

1443  BALOGHOVÁ, Mary  

Láska bez citu  
/čita Beáta Drotárová/ 845 min.  

kanadské romány  
Lucasa Kendricka, vojvodu Harndona, život naučil, že srdce je človeku iba na 

príťaž. Nielenže ho otec odvrhol a matka sa ho stránila, ale zradil ho i starší 
brat a odmietla snúbenica. A tak utiekol do Paríža, kde sa stal idolom mladých 
dám. Po desiatich rokoch ho osud prinútil vrátiť sa do Anglicka a stať sa 
hlavou rodiny, ktorá ho odmietla. Vidina manželstva ho ani trochu neláka, až 
kým raz večer nezazrie v plesovej sále lady Annu Marlowovú...  

1443  COOK, Robin  

Genéza  
/číta Michal Novák/ 981 min.  

americké romány  
Na pitevnom stole súdnej lekárky Laurie sa ocitne telo 28-ročnej sociálnej 
pracovníčky Kery. Spočiatku sa zdá, že sa stala obeťou tragického 
predávkovania drogami. Rodinní príslušníci a priatelia prisahajú, že Kery sa 
drog ani nedotkla. Vedenie nemocnice, kde pracovala, trvá na tom, aby sa o 
prípade mlčalo. Kera bola v desiatom týždni tehotenstva, ale nikto nevie, kto je 
otec a či má kľúč k posledným okamihom jej života.  

1455 BALOGHOVA, Mary  

Druhá šanca na lásku  
/číta Beáta Drotárovál 691 min.  

kanadské romány  
Elizabeth rúca spoločenské konvencie tým, že sa zaľúbi do oveľa mladšieho 
muža. Lady Elizabeth trávi Vianoce na vidieku v dome svojho brata. Pred 



niekoľkými rokmi ovdovela, a tak uvažuje, že by sa znovu vydala. Medzi 
hosťami jej brata je aj Colin. Elizabeth a Colin sa spriatelia a ich náklonnosť 
vyvrcholí nečakaným bozkom. Obaja vedia, že vážny vzťah neprichádza do 
úvahy, ale ich vzájomná príťažlivosť silnie a čoraz nástojčivejšie si kladú 
otázku, čo sú ochotní obetovať pre lásku...  

1455 LEIGH, Judy  

Babská jazda : ešte to nebalíme... odkazujú babičky  
/číta Dora Kulovál 532 min.  

anglické romány  
Keď sedemdesiattriročná jen oznámi, že sa plánuje vydať za Eddieho, jej štyri 
najlepšie priateľky z akvaaerobiku zostanú šokované. Svadba je už na 
spadnutie, keď sa Jen dozvie, že jej ženích sa rozhodol urobiť rozlúčku so 
slobodou v Las Vegas. A keďže rozhodne nepatrí k tým, ktoré by sa na niečo 
také len prizerali, vyrazí s partiou najlepších priateliek na vlastnú rozlúčku do 
mesta lásky, do úžasného romantického Paríža.  

1455 KARIKA, Jozef  

Smršť 
 /číta Michal Novák/ 534 min.  

slovenské romány  
Fenomén halného vetra je v Poľsku dobre známy a zdokumentovaný. Keď 
fúka, stúpa počet násilností, nehôd, vrážd aj samovrážd. Ako však tento vietor 
súvisí s prekliatym cestným úsekom pri Západných Tatrách a prízrakom 
stareny v čiernom, ktorý sa tam zjavuje? Hrdinovia nového Karikovho 
mysteriózneho trileru zažívajú tú najhoršiu nočnú moru. V pustom regióne 
poľsko-slovenského pohraničia ich prenasleduje veterný démon, pred ktorým 
niet úniku.  

1455 CONNELLY, Michael  

Výstraha  
/číta Michal Novák/ 775 min.  

americké romány  
Jack McEvoy začal pracovať pre internetový projekt Výstraha, zameraný na 
ochranu spotrebiteľa. Pri práci natrafí na prípad sériového vraha, ktorý na 
svoje zločiny zneužíva nové odvetvie analýzy DNA – nelegálne obchodovanie 
so vzorkami genetického materiálu. Úspešné vyriešenie série vrážd by mohlo 
slúžiť ako výstraha tým, ktorí nepremyslene posielajú firmám vzorky svojej 
DNA v nádeji, že za ne dostanú informácie o svojich príbuzných.  



1455 RIMOVÁ, Andrea  

Modlitba za krutých  
/číta Lucia Hraškovál 743 min.  

slovenské romány  
Detstvo bez otca, matkin odmietavý prístup, nefungujúce vzťahy s mužmi... 
Napriek všetkému je Laura šťastná. Práca snov v časopise ďaleko od domova 
ju napíňa. Všetko sa zmení v momente, keď sa jej mama zraní a je odkázaná na 
pomoc. Laura sa rozhodne odcestovať domov. Náhodné stretnutie s bývalým 
spolužiakom Viktorom v nej rozpáli oheň túžby po láske, ale zároveň podnieti 
zvedavosť a začne sa zaujímať o rodinné tajomstvá. Prečo otec odišiel a viac 
sa neozval? Prečo je mama studená ako Aljaška?  

1455 SILVA, Daniel  

Rád 
/číta Peter Cibula/ 687 min.  

americké romány  
Keď vo Vatikáne náhle zomrie pápež, Gabriela odvolajú do Ríma. Osobný 

tajomník pápeža neverí oficiálnej správe, že zomrel na srdcový infarkt. Má na 
to dva dobré dôvody: členovia Švajčiarskej gardy sú nezvestní a takisto zmizol 
aj list, ktorý pápež písal v posledných hodinách svojho života. Bol adresovaný 
Gabrielovi. Vo Vatikánskom archíve je pozoruhodná kniha. Rád svätej Heleny 
sa nezastaví pred ničím, len aby sa kniha nedostala do rúk Gabrielovi. Kto 
zosnoval sprisahanie, kto chce ovládať pápežský stolec?  

1455 NAVRÁTIL, Martin  

Okolo sveta 2 : putovanie po hodvábnej ceste  
/číta Gabriel Lukáč/ 525 min.  

biografické príbehy  
V poradí druhá kniha zo série Okolo sveta je nasiaknutá vôňami Orientu a 
Ďalekého východu. Martin nás prevedie po trasách legendárnej Hodvábnej 
cesty - od Konštantínopolu (dnešný Istanbul) cez celý Blízky východ, strednú 
Áziu až po tajomnú Čínu.  

1455 KIRONSKÁ, Kristína, TURCSÁNYI, Richard  

Superveľmoc?: všetko, čo potrebujete vedieť o súčasnej 

Číne  
/číta Igor Šabek/ 929 min.  

kultúra a spoločnosť  
Kniha Superveľmoc? Všetko, čo potrebujete vedieť o súčasnej Číne obsahuje 
všetky dôležité informácie spísané zrozumiteľne a jasne pre každého, kto má 



záujem túto krajinu lepšie pochopiť. Ide o prvú publikáciu v slovenčine, ktorá 
komplexným spôsobom mapuje spoločenskú, ekonomickú, kultúrnu, 
náboženskú i politickú situáciu v Číne.  
 

1455  Cesta k uvoľneniu: relaxácia s Ladislavom Chudíkom  
/číta Prevzatél 67 min.  

relaxačná hudba  
Hudobno-slovná relaxácia s upokojujúcim hlasom Ladislava Chudíka je 
určená pre chvíle preladenia po náročnej psychickej záťaži, no i pre 
doplňujúcu liečbu rôznych zdravotných problémov, ktoré sú dôsledkom 
dlhodobého psychického napätia (psychosomatické ochorenia, neurózy, 
depresie, poruchy koncentrácie a iné).  

1455 FITZEK, Sebastian  

Cesta domov 
/číta Prevzaté/ 540 min.  

nemecké romány  
Je sobota, krátko pred polnocou. Jules Tannberg má službu na tiesňovej linke 
určenej ženám, ktoré v noci cestou domov dostanú strach a potrebujú počuť 
upokojujúci hlas alebo v prípade núdze zavolá pomoc. Tak ako Klara. Jules 
ešte netelefonoval so skutočne ohrozenou ženou. Až dnes s Klárou. Mladá 
žena je vydesená a domnieva sa, že ju prenasleduje psychopat, ktorý nedávno 
napísal na stenu krvou dátum: deň jej smrti. A ten deň sa práve začína...  
 

 
 


