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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.  



1135 BARIČÁK, Pavel ,, HIRAX"  

Sekundu pred zbláznením (Všetko je, ako je)  

číta Michal Novák / 1113 min.  
slovenské romány  

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

1135 BARNETT, Kristine  

Iskra. Príbeh matky, ktorá vychovala génia  

/ číta Jana Dolanská / 675 min.  
americké skutočné  

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

1135 BURTONOVÁ, Jessie  

Miniaturista 

 / číta Jitka Krišková / 798 min.  
anglické romány  

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

1135 CARLO, Filip  

Mraziar. Spoveď mafiánskeho nájomného vraha 

 / číta Dušan Kubáň / 1217 min.  
biografické americké romány 

 - mafia Philip Carlo vychádzal z viac ako dvesto štyridsiatich hodín 
rozhovorov s Richardom Kuklinským, ktoré uskutočnil v Trentonskej štátnej 
väznici. Na detailne vykreslenom pozadí Kuklinského osobného života opísal 



mnohé z údajne viac ako dvesto mimoriadne krutých vrážd, ktoré tento 
nájomný vrah spáchal. Kuklinského obeťami neboli len tí, ktorí prekážali 
mafiánom. Viacerí zavraždení sa len ocitli v nesprávnom čase na nesprávnom 
mieste.  

1135 FEUCHTWANGER, Edgar - SCALI, Bertil  

Môj sused Hitler. Skutočný príbeh židovského chlapca  

/ číta Dušan Kubáň / 500 min.  
autobiografické romány  

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

1135 GALBRAITH, Roberts  

Hodvábnik  

/ číta Igor Šabek / 1129 min.  
anglické detektívne romány 

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

1135 GEORGE, Nina  

Levanduľová izba  

/ číta Peter Pilz / 750 min.  
nemecké romány  

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

1135 HAMZOVÁ, Mária  

Žiť a pritom neumierať 

 / číta Slavomíra Fulinová / 965 min.  
slovenské romány  



Splní sa neveste sen o šťastnej budúcnosti po boku milovaného manžela? Pre 
Olympiu je to lákavá predstava, ale osud s ňou hrá vlastnú hru. Krátko po 
svadbe sa jej život dramaticky mení, musí sa vyrovnať so stratou lásky a ilúzií. 
Po jej boku však verne stojí priateľka Barbara, ktorá postupne odhaľuje 
zákerné tajomstvá Olympiinho manžela.  

1135 KING, Stephen  

Pán Mercedes 

 / číta Lukáš Šepták / 986 min.  
americké horory  

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

1135 RIMOVÁ, Andrea  

Lavína  

/ číta Beáta Drotárová / 703 min.  
slovenské romány 

 NECH PRET KEO PLAČEM / CTM Drona Roval 54 Veronika sa ocitne slepej 
uličke. Do jej života nečakane vtrhne lavína pravdy a pochová všetky jej sny. 
Ako môže minulosť milovaného muža ukradnúť budúcnosť? Ako sa pevný 
vzťah zmení na útek a boj o život? Pomoc hľadá u kamarátky z detstva - 
úspešnej novinárky Simony, s ktorou spolu vyrastali v detskom domove. 
Dokáže skutočné priateľstvo prežiť aj dlhoročné odlúčenie?  

1191 AFSHAR,  

Tessa Perla z Moabu  

/číta Ivana Šeptáková/ 647 min.  
americké náboženské romány  

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

1191 ČIERNY, Michal  

Prípad Sabotér  

/číta Michal Novák/ 543 min.  



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

1191 DUNAJ, Radovan  

Pruhované beštie  

/číta Peter Lejko/ 580 min.  
slovenské romány  

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

1191 KLASSENOVÁ, Julie  

Tajomstvo Pembrooke Parku  

/číta Beáta Drotárová/- 1082 min.  
americké ľúbostné romány  

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

1191 LAUČEK, Anton  

Opušťák  

/číta Michal Novák/ 496 min.  
slovenské poviedky  

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

1191 LEE, Hyeonseo  

Dievča so siedmimi menami  

/číta Jana Dolanská/ 750 min.  
anglické skutočné  

príbehy Hyeonseo Lee vyrastala v Severnej Kórei a bola jednou z milióna ľudí 
chytených do pasce uzavretého a nemilosrdného diktátorského režimu. Od 
škôlky až po nútenú službu v Socialistickom zväze mládeže v štrnástich 
rokoch štát kontroloval každý aspekt jej života. Keď v roku 1990 nastal 
hladomor a Hyeonseo sa ocitla uprostred chaosu, hladu a represií, začala o 



svojom dovtedajšom pevnom presvedčení pochybovať. Je jej krajina naozaj 
„najlepšou na zemeguli", ako jej vždy tvrdili?  

1191 PRONSKÁ, Jana  

Rebelka  

/číta Silvia Donová/ 581 min.  
slovenské ľúbostné romány  

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

1191 ROMANA, Muriel  

Marco Polo I. Benátska karavána  

/číta Igor Šabek/ 773 min.  
francúzske biografické romány  

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

1191 ROMANA, Muriel  

Marco Polo II. Za veľkým múrom  

/číta Igor Šabek/ 653 min.  
francúzske biografické romány  

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

1191 ROMANA, Muriel  

Marco Polo III. Tiger morí  

/číta Igor Šabek/ 708 min.  
francúzske biografické romány  

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



neverí.  

1223 BURČÍK, Matúš  

Ani smrť nerozdelí. Príbeh Oskara Fegyveresa korunného svedka únosu 

prezidentovho syna  

/číta Jozef Lapšanský/ 588 min.  
slovenské skutočné príbehy  

Knižný debut Matúša Burčíka, dlhoročného redaktora denníka SME, rozpráva 
o životnom príbehu Oskara Fegyveresa, bývalého príslušníka SIS a hlavného 
svedka únosu prezidentovho syna. Nevyšetrená kauza únosu Michala Kováča 
mladšieho sa stala jedným zo symbolov búrlivých deväťdesiatych rokov na 
Slovensku.  

1223 OLACH, Ľubo  

Prezident  

/číta Peter Cibula/ 450 min.  
slovenské romány  

Závratná kariéra Juraja Makoša sa začala už od stredoškolských čias, Cestu 
za mocou a slávou si často kliesnil podvodmi až sa mu napokon podarilo 
posadiť do kresla prezidenta Slovenskej republiky. Predtým však mnohokrát 
zmenil politické tričko. Príbeh podľa skutočných udalostí sa začína v roku 
1967 a končí v roku 2014, aj mnohé mená a postavy sú skutočné.  

1223 BOWDEN, Mark  

Pablo Escobar. Lov na najhladanejšieho zločinca na svete  

/ číta Igor Šabek / 824 min.  
biografické romány  

Dokument sleduje krvavý príbeh vzostupu a pádu hlavy medellínskeho 
kokaínového kartelu, nazývaného aj „Kokaínový kráľ". Escobarova zločinecká 
ríša na vrchole moci držala v hrsti celý štát a s ním ako rukojemníkov tridsať 
miliónov ľudí. Túto hrôzovládu ukončila až smrť narkobaróna.  

1223 ČIERNY, Michal  

Prípad Tulipán  

/ číta Dušan Kubaň / 810 min.  
slovenské detektívne romány  
Prípad Tulipán, hoci sa odohráva na Slovensku, v ničom nezaostáva za  
severskými detektívkami. Napätie nás núti obracať stranu za stranou v 
nedočkavosti, ako skončia unesené obete a kto za všetkým stojí.  



1223 GILBERT, Elizabeth  

Podstata všetkých vecí  

/ číta Jana Dolanská / 1260 min.  
americké romány  

Román Podstata všetkých vecí sa začína koncom 18. storočia a rozpráva 
strhujúci príbeh o čase, Keď ľudstvo stálo na prahu dôležitých objavov a 
človek si začal podmaňovať svet. Bystrá Alma je dcérou charizmatického 
obchodníka s rastlinami. Zatiaľ čo vďaka štúdiu a záujmu o botaniku čoraz 
hlbšie preniká do záhad evolúcie, muž, ktorého ľúbi, ju zoznamuje s iným 
svetom - s duchovným kráľovstvom zázrakov. Oboch však spája úsilie 
pochopiť svet okolo seba a podstatu celého bytia.  

1223 HOLETZOVÁ, Katarína  

Smrť prekliatych  

/ číta Lukáš Šepták / 668 min.  
slovenské detektívne romány  

Obyvatelia horskej obce Terovce stáročia žijú podľa vlastných pravidiel. 
Počas osláv letného slnovratu, zaživa uhorí sestra miestneho podnikateľa. 
Mŕtvych tiel v horúcom lete pribúda a stopy vedú k novodobému pohanskému 
spolku, ktorý má prepojenie na predstaviteľov vysokej politiky. Prípad dostane 
mladý policajt René Juhász, ktorý musí bojovať nielen s vrahom, ale aj s 
nevraživosťou kolegov a s vlastným strachom.  

1223 KEPLER, Lars  

Ihrisko 

 / číta Peter Cibula / 810 min.  
Počas nasadenia v Kosove poručíčku Jasmin postrelia. Zastaví sa jej srdce a 
po prebudení je presvedčená, že vie, čo nasleduje po smrti. Tvrdí, že človek sa 
dostane do hrozného prístavného mesta plného násilia. O päť rokov pri ťažkej 
dopravnej nehode syn utrpí vážne zranenie. Lekári mu môžu zachrániť život 
iba operáciou, pri ktorej je nutné zastaviť mu srdce, napojiť ho na mimotelový 
obeh. Jasmin si uvedomuje, že ak posmrtné prístavné mesto naozaj existuje, 
synček nebude schopný vrátiť sa do života vlastnými silami. A preto tam musí 
byť s ním.  

1223 MATTANZA, Alessandra  

Môj New York. Mesto očami známych osobností  

/ číta Igor Šabek / 247 min.  
Cestopisy 



 New York je mesto, ktoré ponúka nespočetné množstvo príbehov. V duchu sa 
prejdite jeho ulicami a naučte sa načúvať mu. Nie je totiž iba „mestom tisícich 
svetiel", ale aj tisícich hlasov. Táto kniha je zbierkou osobných vyznaní ľudí, 
ktorí vdýchli New Yorku dušu, formovali jeho dejiny, prispievali k obrode 
newyorských štvrtí, ako aj k šíreniu jeho obrazu vo svete cez umenie, kultúru, 
vedu, kinematografiu, hudbu, architektúru a dizajn.  

1223 STOREY, Stephanie  

Olej a mramor. Príbeh o zabudnutom súperení Leonarda a Michelangela  

/ číta Peter Pilz / 840 min.  
americké romány  

Florencia - v tomto úžasnom a prosperujúcom meste sa začiatkom 16. storočia 
na čas skrížia osudy dvoch velikánov renesančného umenia. Očarujúci 
päťdesiatnik Leonardo da Vinci sem prichádza tak trochu z osobných 
dôvodov po dvadsiatich rokoch strávených v Miláne, kde so slávou verejnosti 
predstavil svoju Poslednú večeru. Mladý a v tom čase takmer neznámy 
Michelangelo sa vracia do rodnej Florencie z Ríma, kde sa naplnili jeho sny, 
Keď mu v Chráme sv. Petra odhalili sochu Pieta, ktorá očarila aj samotného 
pápeža.  

1223 STREČOK, Jozef  

Fidži. Krajina úsmevu  

/ číta Igor Šabek / 1538 min.  
Cestopisy 

Za necelý mesiac na ostrovoch Fidži autor stretol mnoho fantastických ľudí, 
ktorí mu dovolili nahliadnuť do tajov melanézskej kultúry, s radosťou mu 
ukázali krásy prírody a pohostili vynikajúcim pacifickým jedlom. Prežité 
zážitky ho prinútili sa zamyslieť, že skutočné bohatstvo krajín sa nedoluje v 
baniach ani nerastie na stromoch. Tkvie v ľuďoch, bije v ich srdciach. Pod  
tým bohatstvom je skromnosť, zmysel pre rodinu a menej zhonu za matériou. 
Je to poklad, ktorý ľudom nemôže ukradnúť nikto.  
 
 

1235 ARLIDGE, .J.  

Na koho to slovo padne  

/číta Lukáš Šepták/ 535 min.  
anglické detektívne romány  

Keď v opustenom dome v pochybnej mestskej štvrti nájdu zohavené telo muža 
stredného veku, vyšetrovateľka Helen Graceová tuší, že to nebude posledná obeť. 



Prečo však šťastne ženatý muž zavítal uprostred noci do neslávne známej štvrte 
prostitútok? A čím si zaslúžil, že jeho srdce doručili manželke domov? Druhý diel 
série Helen Grace.  

1235 BURÁK, Emil  

Staroba a seniorstvo vtipne a dôvtipne. Vybrané rady a motivačné inšpirácie  

/číta Igor šabek/ 480 min.  
populárno-náučne publikácie  

Poradenská príručka pre starobných dôchodcov – užitočná osobná pomôcka pre 
starších i pokročilých, začínajúcich penzistov i najskúsenejších matuzalemov.  

1235 FILAN, Boris  

Káva od Felliniho. Báčský Petrovec, Salzburg, Mníchov, Zürich, Kostnica, Rím.  

/číta Peter Pilz/ 540 min.  
slovenské cestopisy  

Táto kniha je rozprávanie o neznámych miestach známych miest. Spája s 
potešením tulácke zážitky z miestnych jedál a objavovaním prekvapujúcej histórie. 
Základom knihy sú dva Filanove splnené sľuby. Cesta cez Viedeň, Mníchov a Zürich 
do Kostnice, pri príležitosti výročia upálenia Jana Husa.  

1235 FISCHEROVÁ, Viola S.  

Mengeleho dievča. Skutočný príbeh Slovenky, ktorá prežila štyri koncentračné 

tábory  

/číta Patrícia Jariabková/ 675 min.  
koncentračné tábory – židia  

Každý večer, keď myslím na svojich drahých, ktorí už nežijú, si hovorím: Ako si to 
mohla prežiť? Sama neviem. Bolo to naozaj iba o šťastí a náhode.  
To sú slová Violy Fischerovej, ženy, ktorá prežila Mengeleho pokusy, štyri 
koncentračné tábory a nakoniec nacistom utiekla.  

1235 GREY, Juliet  

Spoveď Márie Antoinetty 3.  

/číta Beáta Drotárová/ 1034 min.  
americké historické romány  

Záverečný diel trilógie o živote najznámejšej francúzskej kráľovnej. Versailles 1789. 
Len čo prepukajúca vzbura dorazí až k bránam paláca. Máriu Antoinettu okrem 
niekoľkých spoľahlivých priateľov obklopujú už iba prefíkaní špióni a zlomyseľní 
neprajníci. Kráľovná si uvedomuje, že tragickému osudu neunikne.  



1235 LENGYELOVÁ, Tünde  

Život na šľachtickom dvore.  

Odev, strava, domácnosť, hygiena, voľný čas.  
/číta Igor Sabek/ 748 min.  

populárno-náučne publikácie  
Kniha podáva obraz o tom, ako žili príslušníci najvyšších spoločenských vrstiev. 
Prináša odpovede na otázky, aký mali denný rozvrh, ako to bolo s hygienou, čo sa 
dostávalo na stôl, čo si obliekali a aké boli ich možnosti trávenia voľného času, ale aj 
aké zvieratá chovali.  

1235 MINIER, Bernard  

Kruh  

/číta Igor Šabek/ 1224 min.  
francúzske detektívne romány  

Marsac je malebné mestečko v Pyrenejach známe vďaka elitnej univerzite. Jeho 
pokojnú atmosféru rozbúri informácia o vražde mladej profesorky a nález tela 
miestneho chovateľa psov, ktoré roztrhali na kusy jeho vlastné zvieratá...  

1235 MORALES, Adelaida G.  

Mlčanie Sirén  

/číta Jana Dolanská/ 225 min.  
španielske romány  

Dej románu sa odohráva v povesťami a poverami opradenej dedine Capileira v 
nehostinnom prostredí Sierry Nevady. Sem prichádza za prácou mladá učiteľka 
Mária, ktorá tu našla útočisko pred svetom.  

1235 Steel, Danielle  

V utajení  

/číta Beáta Drotárová/ 654 min.  
americké romány  

Marshall Everett z protidrogového úradu pôsobil ako tajný agent v Latinskej 
Amerike, kde sa mu podarilo preniknúť až do samotného ústredia drogových dílerov. 
Získal si ich dôveru a stal sa pravou rukou bezohľadného bosa. Šesť rokov skrýval 
svoju totožnosť, no po prezradení musel okamžite utiecť. Lenže cena za to, aby si 
zachránil vlastný život, bola privysoká.  

1235 YOUNG, Wiliam P.  

Chatrč  

/číta Prevzaté/ 437 min.  



kanadské romány  
Tento príbeh sa číta ako modlitba – ako najlepšia modlitba, naplnená potom, 
úžasom, jasnosťou a prekvapením.  

1247 BYSTRIČANOVÁ, Silvia  

Tri dni do raja  

/číta Kristína Medvecká-Heretiková/ 331 min.  
slovenské romány  

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

1247 MUSIL, Miroslav  

Skutočný príbeh grófa Mórica Beňovského  

/číta Igor Šabek/ 660 min.  
cestopisné romány  

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

1247 ARLIDGE, M.J.  

Pekne spinkaj, bábika  

/číta Peter Pilz/ 660 min.  
anglické detektívne romány  

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

1247 AFSHAROVÁ, Tessa  

Perla v piesku 

 /číta Miriama Fedorková/ 790 min.  
americké romány  

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



1247 EŠTOKOVÁ, Alica  

Parížske slnko  

/číta Ivana Šeptáková/ 375 min.  
slovenské romány  

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

1247 KARDOŠOVÁ, Barbora  

33 prípadov Kristy B.  

/číta Dora Kulová/ 365 min.  
slovenské ľúbostné romány  

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

1247 LENGOVÁ, Miriam  

Spišské remeslá, cechy a obchod do polovice 17. storočia  

/číta Igor Šabek/ 510 min.  
populárno-náučné publikácie  

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

1247 TOCHMAN, W. L.  

Akoby si kameň jedla  

/číta Peter Lejko/ 251 min.  
poľské romány  

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



1247 VACULÍKOVÁ, Silvia  

Svet na dlani  

/číta Igor Šabek/ 420 min.  
slovenské cestopisné romány 

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

1247 HAJKO, Jozef  

Hoď do mňa kameňom. Spolužitie s Rómami na Slovensku  

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

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

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.  

1259 BREKKE, Jørgen  

Uspávanka  

/číta Dušan Kubaň 704 min.  
nórske detektívne romány  

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

1259 HONEYMAN, Gail  

V podstate som celkom v poriadku  

/číta Ivana Šeptáková/ 813 min.  
škótske romány  

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



1259 Jón Kalman STEFÁNSSON  

Ryby nemajú nohy. Rodová sága  

/číta Peter Lejko/ 827 min.  
islandské romány  

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

1259 LAGERCRANTZ, David  

Muž, ktorý hľadal svoj tieň  

/číta Igor Šabek/ 839 min.  
švédske detektívne romány  

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

1259 FULMEKOVÁ, Denisa  

Konvália. Zakázaná láska Rudolfa Dilonga  

/číta Silvia Donová/ 274 min.  
skutočné slovenské príbehy  

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

1259 PAULOVÁ, Gill  

Tajná manželka  

/číta Valéria Fürješová/ 937 min.  
škótske romány  

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

1259 ROTHMANN, Ralf  

Umrieť na jar  

/číta Dušan Kubaň/ 459min.  
nemecké vojnové romány 

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



1259 VONNEGUT, Kurt  

Raňajky šampiónov, alebo, Zbohom, modrý pondelok!  

/číta Pavol Pivko/ 444 min.  
americké romány  

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

1259 KLASSENOVÁ, Julie  

Maliarova dcéra  

/číta Beáta Drotárová/ 1095 min.  
americké ľúbostné romány  

Regentská romantika, v ktorej nechýbajú záhady, tajné izby a pravdaže 
ľúbostný príbeh... Autorka týmto románom trafila priamo do čierneho.  

1259 MOCZARSKI, Kazimierz 

Rozhovory s katom  

/číta Igor Šabek) 1490 min.  
poľské biografické romány  

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

1263 HEČKO, Maroš  

Ďalej na západ sa dá isť len na Východ  

/číta Lukáš Šepták/ 745 min.  
slovenské cestopisné romány  

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

1263 LIPTÁKOVÁ, Jana  

Očarená pohľadom z čerešne  

/číta Silvia Donová/ 296 min.  
populárno-náučne publikácie  

Spomienky na Melániu Nemcovú, choreografku, etnografku, kostýmovú 



výtvarníčku, režisérku, ale predovšetkým vzácnu ženu, ktorej silnou túžbou v 
živote bolo rozdávať dobro.  

1263 ŠTEFÁNIK, Ondrej  

Som Paula  

/číta Jana Dolanská/ 595 min.  
slovenské romány  

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

1263 VRABCOVÁ, Marie  

Zamyslenie. Róbert Bezák: odpovede na otázky, ktoré si v živote skôr či 

neskôr položí každý  

/ číta Gabriel Lukáč/ 209 min.  
kresťanský život  

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

1263 KUFFA, Marián  

Boh za teba bojuje do poslednej chvíle (v rozhovore s Martinom Ližičiarom) 

/číta Jozef Lapšanskýi 270 min.  
kresťanský život  

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

1263 STUART, Keith  

Chlapec z kociek  

/číta Michal Novák/ 978 min.  
anglické romány  

Alexovi sa rozpadá život. Svoju ženu Jody miluje a takisto aj svojho 
autistického syna Sama, ale nedokáže uniesť každodennú realitu Samovej 



„inakosti" a problémy, ktoré ich dusia. Opustí rodinu. Po čase vstúpi do 
Samovho života prostredníctvom Minecraftu. Sám túto hru miluje a v 
spoločnom virtuálnom priestore počítačovej hry začnú komunikovať a 
spoznávať sa.  

1263 PRONSKÁ, Jana  

Kumánska princezná  

/číta Silvia Donová/ 584 min.  
slovenské historické romány  

Julián Bakšai sa kvôli otcovým dlhom zaviaže, že bude slúžiť grófovi 
Ratoldovi a jeho synovi Františkovi. Gróf mu po synovej smrti navrhne, aby od 
Kumánov priviedol jeho jediného vnuka a za odmenu mu vráti rodinné sídlo - 
hrad Kamenec.  

1263 STAVIARSKY, Vít'o  

Rinaldova cesta  

/číta Pavol Pivko) 278 min.  
slovenské novely 

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

1263 KOZMON, František  

Potkan  

/číta Igor Šabek/ 858 min.  
slovenské detektívne romány  

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

1263 RENTZENBRINK, Cathy  

Posledný skutok z lásky  

/číta Katarína Turčanová/ 480 min.  
anglické skutočné príbehy  

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



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.  



1291 BARIČÁK, Pavel ,,HIRAX“  

Nepál. Cesta okolo Annapúrn, cesta do seba  

/číta Gabriel Lukáč/ 592 min.  
Cestopisy  

Autor v knihe popisuje svoje dvojtýždňové kráčanie okolo Annapúrn, cestu k 
jazeru Tilicho, ako aj prekročenie najvyššie položeného priesmyku sveta. V 
knihe nechýbajú ani pocity z pobytu v hlavnom meste Kathmandu, alebo v 
národnom parku Chitwan na juhu Nepálu.  

1291 LÄCKBERG, Camilla  

Bosorka  

/číta Igor Šabek/ 1546 min.  
detektívne romány  

Patrik Hedström a jeho kolegovia na tanumshedskej policajnej stanici 
vyšetrujú nový prípad. Do Fjällbacky sa vrátilo zlo. Zo statku za mestečkom 
zmizla štvorročná Linnea a obyvatelia Fjällbacky si spomenuli na starú 
tragédiu. Z toho istého miesta pred tridsiatimi rokmi zmizlo dievčatko, ktoré 
neskôr našli mŕtve.  

1291 NEŞBØ, Jo  

Macbeth  

/číta Dušan Kubaň/ 1221 min.  
nórske romány  

Sedemdesiate roky, ponuré priemyselné mesto sužuje chudoba a úpadok 
mravov. Zatvára sa jedna továreň za druhou, po uliciach sa potácajú 
narkomani a vysoko postavení občania figurujú na výplatných páskach 
dílerov. Macbeth je policajt s temnou minulosťou...  

1291 REPOVÁ, Hana  

Boh plače potichu. I. diel  

/číta Patrícia Jariabková/ 519 min.  
slovenské romány  

Dojímavý dvojdielny román zo súčasnosti o ľuďoch, ktorých navždy spojilo 
neviditeľné puto pevného priateľstva je úprimnou spoveďou o tom, že na to, 
aby sme boli v živote šťastní, musíme vedieť predovšetkým dávať.  

1291 REPOVÁ, Hana  

Boh plače potichu. II. diel  

/číta Patrícia Jariabková/ 363 min.  



slovenské romány  
Dojímavý dvojdielny román zo súčasnosti o ľuďoch, ktorých navždy spojilo 
neviditeľné puto pevného priateľstva je úprimnou spoveďou o tom, že na to, 
aby sme boli v živote šťastní, musíme vedieť predovšetkým dávať.  

1291 SHALEV, Emir  

Dve medvedice  

/číta Jana Dolanská/ 776 min.  
izraelské romány  

„V roku 1930 spáchali samovraždu traja sedliaci. Tak to bolo zapísané do 
záznamov výboru mošavy a tak to stanovil aj anglický policajný seržant, ale 
všetci vedeli, že na život si siahli iba dvaja samovrahovia a ten tretí bol 
zavraždený."  

1291 TWAIN, Mark.  

Yankee z Connecticutu na dvore kráľa Artuša  

/číta Igor Šabek/ 907 min.  
americké humoristické romány  

Autor pracuje s gradovaním deja prostredníctvom dramatického boja medzi 
Hankom a žiarlivým Merlinom. Vojna končí porážkou muža z budúcnosti - je 
zakliaty na 1300 ročný spánok, ktorý ho symbolicky vráti späť do jeho doby.  

1291 KING, Stephen  

Temná veža I. Pištolník  

/ číta Peter Cibula/ 537 min.  
americké vedecko-fantastické romány  

Roland Deschain z Gileadu, posledný pištoľník v Stredsvete, samotár putujúci 
po ceste dobra a zla, stopuje tajuplného mága so schopnosťou oživovať 
mŕtvych, známeho iba ako muž v čiernom. Kto je muž v čiernom a čo vie o 
Temnej veži? Kde je hranica medzi dobrom a zlom?  

1291 KING, Stephen  

Temná veža II. Osudová trojka 

 /číta Peter Cibula / 900 min.  
americké vedecko-fantastické romány  

Roland Deschain z Gileadu, posledný pištoľník v Stredsvete, samotár putujúci 
po ceste dobra a zla, ktorý stopuje tajuplného mága známeho iba ako muž v 
čiernom, sa ocitne vyčerpaný na brehu Západného mora. Po boji s netvormi 
podobnými obrovským krabom sa zranený a v delíriu vyvolanom otravou 
vlečie po pláži, kde postupne nachádza troje dverí do rôznych časových 



období nášho sveta.  

1291 KING, Stephen  

Temná veža III. Pustatiny  

/číta Lukáš Šepták/ 1158 min.  
Roland zmenil osud, po tom, čo v New Yorku zachránil život malému chlapcovi 
Jakovi Chambersovi. Obaja teraz existujú v dvoch oddelených svetoch, hoci 
sa paradoxne delia o rovnaké spomienky. Rolandovi, Susannah a Eddiemu sa 
podarí vtiahnuť Jaka do Stredsveta, aby cez mestské ruiny pokračovali po 
ceste lúča k vytúženému cieľu. 

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. 

1307 BENNETTOVÁ, Catherine  

Len nie láska nebeská 

 /číta Katarína Turčanová/ 973 min.  
americké romány  

Keď Emma zistí, že neplánovane otehotnela, bez dlhých rečí opustí otca 
svojho dieťaťa. Zároveň ostane bez práce. A tak je jasné, že veľa vecí sa bude 
musieť zmeniť. Našťastie zdedí krásnu vilku v londýnskej štvrti s bláznivou 
osemdesiatročnou susedkou, získa aj príťažlivého mladého podnájomníka.  

1307 HARPHAMOVÁ, Heathr  

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

rozhodnúť sa  

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

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

1307 HJORTH, Michal & ROSENFELDT, Hans  

Hrob v horách  

číta Igor Šabek/ 1181 min.  



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

1307 HOLETZOVÁ, Katarína  

Správa od mŕtveho chlapca  

/číta Antónia Kurimský-Olšavská/ 651 min.  
slovenské psychologické romány  

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

1307 HRUBOVÁ, Lenka  

Slivky v čokoláde  

/číta Kristína Medvecká-Heretiková/ 209 min.  
slovenské romány  

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

1307 PANKOVČÍN, Václav  

Marakéš. Šicke ma naše! 

 /číta Igor Šabek/ 420 min.  
slovenské poviedky  

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

1307 HARRIS, Oliver  

Podzemný kryt  

/číta Dušan Kubaň/ 814 min.  



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

1307 MACHÁČOVÁ, Adriana  

Milujem tvoje lži  

/číta Antónia Kurimský-Oľšavská/ 548 min.  
slovenské romány  

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

1307 PARKS, Alan  

Krvavý január  

/číta Dušan Kubaň) 744 min.  
anglické detektívne romány  

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

1307 COOK, Robin  

Šarlatáni  

/číta Igor Šabek/ 1040 min.  
romány z lekárskeho prostredia  

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

1315  ADICHIE, Chimamanda Ngozi 

Amerikánka  

/číta Lucia Hrášková/ 1195 min.  
americké romány 

Diskriminácia je u autorky diskrimináciou a rasizmus rasizmom. Neexistuje žiadne 
ALE. Taký je aj jej román Amerikánka, v ktorom sa príbeh nevšednej lásky preplieta 



s tými najbolestivejšími miestami ľudského spolužitia. 

1315  BRYNDZA, Robert 

Nočný lov  

/číta Igor Šabek/ 774 min.  
anglické detektívne romány 

Jednej horúcej júnovej noci je detektív šéf inšpektora Erika Fosterová privolaná k 
brutálnej vražde. Obeť, vážený praktický lekár, je nájdený vo svojej posteli udusený. 
Zápästia má zviazané a oči vypúlené pod priesvitným vreckom, upevneným tesne 
pod hlavou. 

1315  BALOGHOVÁ, Mary 

Krásna dedička  

/číta Jana Dolanská/ 693 min.  
kanadské ľúbostné romány 

Prvý diel najnovšej série kráľovnej historickej romance. Humphrey Westcott, gróf 
Riverdale zanechal po sebe veľký majetok a jedno škandalózne tajomstvo, ktoré 
navždy zmenilo život jeho rodiny - vrátane dcéry, o ktorej nik netušil. 

1315  FJELL, Jan-Erik 

Svedok  

/číta Michal Novák/ 782 min.  
nórske detektívne romány 

Vincent Giordano sa v 60. rokoch v New Yorku stáva členom neslávne známej 
mafiánskej rodiny Locatelliovcov. Ako krst ohňom dostane za úlohu zbaviť sa 
svedka. 

1315  BÁN, Andrej 

Slon na Zemplíne  

/číta Jozef Lapšanský/ 540 min.  
slovenské príbehy 

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

1315  MARTINOVÁ, KAT 

Vianočné hodiny  

/číta Kristína Medvecká-Heretíková/ 207 min.  



anglické romány 
Autorka vytvára nezabudnuteľný, inšpirujúci sviatočný príbeh o porušených sľuboch 
vykúpených láskou, príbeh o odvahe a sile, ktorý nás bude sprevádzať ešte dlho po 
prečítaní knihy. 

1315  HÜNERMANN, Wilhelm 

Živé svetlo. Historický román o svätej Heldigarde z Bingenu  

/číta Jana Dolanská/ 694 min. 
nemecké biografické romány 

Križiacke výpravy, pápeži a proti pápeži, svetské aj náboženské nepokoje. Práve v 
kulisách stredoveku sa odohráva román Wilhelma Hiinermanna Živé svetlo, ktorý 
zaujme najmä vďaka svojej hlavnej hrdinke, svätej Hildegarde z Bingenu. 

1315  FILAN, Boris 

Po vtákoch  

/číta Peter Pilz/ 600 min.  
slovenské príbehy 

Autor veľkou zvedavosťou a chuťou skúma svet okolo seba, rozpráva prekvapujúce 
príbehy a hľadá siedmu stenu kocky. Mieša jablká s hruškami, zbiera neuveriteľné 
ľudské osudy a s rozkošou sa pozerá veciam pod sukňu. 

1315  GOUNELLE, Laurent 

Boh cestuje vždy inkognito  

/číta Lukáš Šepták/ 893 min.  
francúzske romány 

Predstavte si, že vám niekto zachráni život a vy mu za to musíte sľúbiť, že urobíte 
všetko, o čo vás požiada... pre vlastné dobro. Nemáte iné východisko, tak súhlasíte. 
Ocitnete sa v neuveriteľnej situácii a nemôžete nič ovplyvniť. Už nie ste pánom 
svojho života, a predsa... je v mnohých ohľadoch vzrušujúcejší ako predtým. 

1315  GROFČÍK, Marián 

Lada Svetom. Na Žiguli cez Himaláje: Cestovanie na žobráka  

/číta Dušan Kubaň/ 863 min. 
slovenské cestopisy 

Hlavnou náplňou cestovateľskej skupiny LADA Svetom je totiž objavovať 
najzapadnutejšie kúty sveta na predpotopnom stále sa kaziacom vozidle a zažívať 
tie najpodivnejšie situácie a produkovať z nich kvalitné historky. 
 
 



1319 JACHINOVÁ, Guzel  

Zulejka otvára oči  

/ číta Kristína Prekopová / 966 min.  
ruské romány  

Autorka sa vo svojej prvotine vracia do jedného z najťažších období Sovietskeho 
zväzu, do tridsiatych rokov minulého storočia, kedy bolševická moc kruto 
postihovala všetkých, ktorí sa nezmierili s jej diktatúrou. Rozvíja príbeh ženy, ktorú 
drsne vytrhli z prirodzeného prostredia, nespravodlivo poslali do pracovného tábora 
na Sibíri, no ona si tam uchovala svoju prirodzenú ľudskosť.  

1319 STAŠÍKOVÁ GALVÁNKOVÁ, Alena  

Biela pani z Levoče : príbeh Juliany Korponayovej Géczyovej  

/ číta Kristína Prekopová / 181 min.  
biografia a životopis  

Napísané na pamiatku Juliany Korponayovej Géczyovej, ktorá bola nespravodlivo 
obvinená, odsúdená a popravená ako jediná šľachtičná v Uhorských dejinách. Kniha 
odkrýva skutočný a ojedinelý príbeh ženy, ktorá vošla do dejín Uhorska ako krásna 
zradkyňa a jej biely tieň dodnes blúdi nielen po hradbách starobylej Levoče.  

1319 KING, Stephen  

Pod kupolou  

/ číta Igor Šabek / 2370 min.  
americké romány  

Aká záhadná sila uväznila obyvateľov mestečka Chester's Mill pod neviditeľný zvon, 
cez ktorý nepreniknú ani najmodernejšie počítačom riadené rakety? Pod záhadnou 
bariérou, ktorú všetci nazývajú prosto Kupola, čas plynie akosi rýchlejšie, ľudské 
vášne vybuchujú prudšie, smrť je brutálnejšia a zlu sa darí ako nikdy predtým. Majú 
ľudia, uväznení a ostro sledovaní celým svetom, vôbec šancu?  

1319 DI LASCIA, Mariateresa  

Cesta tieňmi  

/ číta Jana Dolanská / 752 min.  
talianske romány  

Vďaka rozprávaniu Chiary, sa prenesieme do provinčného mestečka v povojnovom 
Taliansku. Rozoznie sa tak chorál ľudských osudov a vzťahov drsného a 
neprehľadného stredomorského kraja, v ktorom sa postavy usilujú prežiť na pozadí 
veľkých dejín. Ženy sa stávajú ľahkými obeťami mužského sebectva a zbabelosti.  



1319 SEBAG MONTEFIORE, Simon  

Romanovovci 1613-1918  

/ číta Igor Šabek / 2397 min.  
literatúra faktu  

Romanovovci boli najúspešnejším panovníckym rodom moderných čias. Ako 
dokázala jedna rodina zmeniť vojnou zničené kniežatstvo na najväčšiu svetovú ríšu? 
A ako mohla o ňu príst'? Montefioreho pútavá kronika odhaľuje tajomný svet ich 
neobmedzenej moci a bezohľadného budovania ríše, zatienený palácovými 
sprisahaniami, rodinným súperením a búrlivou extravagantnosťou.  

1319 CRISTOFANELLI, Rolando  

Raffael  

/ číta Igor Šabek / 810 min.  
talianske romány  

Kniha, ktorú držíte v rukách, je príbehom krátkeho, no bohatého a dramatického 
života Raffaela Santiho. Rolando Cristofanelli, spisovateľ a historik umenia sa 
pokúsil preniknúť k Raffaelovej osobnosti znútra, rekonštruovať jeho názory na svet, 
ľudí a umenie. Fiktívny denník nás zavedie najprv do Perugie, Florencie a napokon 
do Ríma, kde sa umelec dočká vytúženej slávy, bohatstva a uznania.  

1319 BUZA, Mišo  

Jak vypiješ ta šmakuje  

/ číta Mišo Buza / 271 min.  
slovenské príbehy  

Kniha je plná chytrých a veselých príbehov, ktoré vymyslel a napísal sám život. Mišo 
Buza ich len prepísal do hovoreného slova, do svojej rodnej ľubozvučnej spištiny.  

1319 LÄCKBERG, Camilla  

Kamenár  

/ číta Dušan Kubań / 1086 min.  
švédske detektívne romány  

Keď vo Fjällbacke nájdu utopené dievčatko, všetci si myslia, že ide o nehodu. Pitva 
však ukáže, že obeť má v pľúcach sladkú vodu so zvyškami saponátov. Pri 
vyšetrovaní vychádza najavo, že všetci zo Sarinho najbližšieho okolia majú svoje 
tajomstvá. Za idylickou fasádou sa skrýva celkom iná skutočnosť, plná nenávisti, 
ubližovania, rodinných konfliktov, chorôb a deviácií.  



1319 ROZENBERGOVÁ, Vanda  

Tri smrtky sa plavia  

/ číta Jana Dolanská / 378 min.  
slovenské romány  

Karola si zo starého domova priniesla bolestivé zážitky, s ktorými je vyrovnaná – ale 
možno aj nie. Má tridsaťdva rokov a inštinkty, aké máme všetci. Po tragédiách, ktoré 
sa jej zdanlivo nedotknú, prechádza katarziou. A to očistenie nie je bez obetí.  

1319 PILJAR, František  

Skrotení na neurčito  

/ číta Michal Novák / 1025 min.  
slovenské novely  

Oboch hlavných hrdinov - Kuzmu i Kriváňa - výrazne poznačila ich minulosť, zmeny 
v spoločnosti a vyrovnávanie sa s novou realitou. Nimi, popri ďalších postavách, 
ponúka autor priestor na autodiskusiu či sebareflexiu každému, kto tie časy prežil a 
zároveň poskytuje poznanie o nedávnej minulosti všetkým, ktorí ju nežili.  

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. 

1331 REPOVÁ, Hana  

Ak mi dovolíš : I. diel románu  

/ číta Lucia Hrašková / 385 min.  
slovenské romány  

Avery Adamsová precitne po tragickej udalosti a má iba jedno želanie. Aby sa 
nič v jej doteraz šťastnom živote nezmenilo. Minulosť, ktorá jej nedá spávať, 
sa k nej neustále vracia a Avery sa s ňou vyrovnáva len veľmi ťažko. V živote 
sa nečakane zjaví úplne cudzí muž, ktorý je ochotný podať jej nielen pomocnú 



ruku, ale vrátiť jej aj všetko to pekné, o čo prišla.  

1331 REPOVÁ, Hana  

Ak mi odpustíš : II. diel románu  

/ číta Lucia Hrašková / 338 min.  
slovenské romány  

Len čo Avery Adamsová nadobudne v živote opäť trochu istoty, všetku svoju 
pozornosť sústredí na majiteľa reštaurácie, Michaela Rosenthala. Jeho 
záhadná minulosť ostáva nezodpovedaná, kým sa nenájde stratená 
peňaženka, ktorá urýchli lavínu udalostí. Tajomstvo ju prinúti urobiť zásadné 
životné rozhodnutie.  

1331 NESBO, JO  

Spasiteľ  

/ číta Dušan Kubaň / 1125 min.  
nórske romány  

V mrazivý decembrový večer sa na námestí v centre Osla zhromaždili ľudia, 
aby si vypočuli vianočný koncert. Do hudby zaznie výstrel a divák v uniforme 
Armády spásy sa mŕtvy zrúti na zem. Inšpektor Harry Hole sa púšťa do 
pátrania po páchateľovi bez tváre. Nemá svedkov, vražednú zbraň ani motív. 
Keď vrah na druhý deň ráno zistí, že zabil nesprávneho muža, začnú sa 
Harrymu problémy.  

1331 SEIERSTAD, Åsne  

Dve sestry  

/ číta Igor Šabek / 1110 min.  
nórska próza  

Dve sestry, Nórky somálskeho pôvodu, devätnásťročná Ayan a šestnásťročná 
Leila, žijú so svojou rodinou v nórskom Osle. Až kým jedného dňa nezmiznú v 
sieti teroristickej organizácie ISIS. Prečo sa dievčatá zradikalizovali? A aký to 
má vplyv na ich rodinu i najbližšie okolie? Čo bude s otcom, ktorý sa rozhodol 
priviesť dcéry spať?  

1331 PERRYOVÁ, Sarah  

Had z Essexu  

/ číta Katarína Turčanová / 887 min.  
anglické romány  

Píše sa rok 1893. Cora Seabornová ovdovela. Z nešťastného vzťahu ju 
vyslobodila manželova smrť a umožnila jej uniknúť z Londýna. V rázovitom 
kraji Essex, počúva chýry o záhadnej oblude. Vydá sa po jeho stopách a 



stretne reverenda Williama Ransoma. Duchovný je presvedčený, že viera lieči 
aj povery, Cora oponuje, že odpovede na všetko dáva veda. No príťažlivosť 
mení ich názory a život obracia nečakaným smerom...  

1331 RANKOV, Pavol  

Legenda o jazyku  

/ číta Michal Novák / 745 min.  
slovenské romány  

Jeseň 1972. Okupačná sovietska armáda sa v ČSSR cíti ako doma a súdruh 
Biľak vystupuje na zasadnutí ÚV KSČ so zásadnou správou. Táňa, Tomáš, 
Martin a Klára majú devätnásť a zvedavo pozorujú svet okolo seba. Sú v 
prvom ročníku štúdia histórie, takže najviac ich zaujíma, či honosný relikviár, 
ktorý bude otvorený v rámci rekonštrukcie Svätovítskeho chrámu, naozaj 
ukrýva jazyk Jána Nepomuckého.  

1331 KARIKA, Jozef  

Priepasť 

/ číta Lukáš Šepták / 525 min.  
slovenské romány  

Bývalý lezec trpiaci panickým strachom z výšok narazí na legendu o skalnej 
plošine v Tatrách, kde neznáma sila núti ľudí, ktorí tam zablúdia, skočiť do 
priepasti a zabiť sa. Nezvyčajné množstvo smrteľných nehôd v tejto oblasti 
mu nedá spávať. Rozbehne pátranie na vlastnú päsť, lenže skutočnosti,  
ktoré odhalí, sa vymykajú ľudskej predstavivosti a chápaniu.  

1331 HLAVATÁ, Dana  

Nervy v kýbli  

/ číta Lucia Hrašková / 386 min.  
slovenské poviedky  

Situácie, v ktorých sa ocitáme, nás nie raz oberú o posledné zvyšky nervov. 
Vyskakujeme po strop kvôli hlúpostiam, ktoré keď si necháme rozležať v 
hlave, odrazu sa nám zdajú byť triviálne, ba až smiešne. Výhrou je, ak ich 
človek berie s humorom. A to sa odohráva aj v tridsiatich príbehoch, ktoré 
autorka zažila na vlastnej koži, alebo sa dokázala vcítiť do koži tých, ktorí 
občas majú nervy v kýbli.  

1331 COELHO, Paulo  

Hippie  

/ číta Matúš Malý / 363 min.  
brazílske romány  



Vo svojom autobiografickom románe s nami Paulo Coelho znovu prežíva sen 
generácie hippies, ktorá túžila zmeniť svet a šíriť mier. Paulo je mladý muž, 
ktorý hľadá slobodu a hlbší zmysel existencie. Zástupcovia brazílskej 
vojenskej diktatúry ho zatknú a uväznia. Neskôr sa stretne s Karlou, s ktorou 
prežije cestou do Nepálu výnimočný príbeh lásky.  

1331 FULMEKOVÁ, Denisa  

Doktor Mráz  

/ číta Jana Dolanská 1 416 min.  
slovenské romány  

Píše sa rok 1939 a právnik Albert Mráz nájde v prorežimnom Gardistovi článok, 
v ktorom je hlavnou postavou on sám. Anonymný autor píše o prekrstenom 
židovskom advokátovi, ktorý si zmenil meno na Mráz, aby mohol naďalej 
bohatnúť na úkor Slovákov. Začína sa boj o prežitie, rovnaký ako viedli 
desaťtisíce rodín s podobným osudom počas trvania vojnového slovenského 
štátu.  

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?  

1339 APFEL, Viliam  

Za oponou času  

/číta Peter Lejko/ 330 min.  
biografické romány  

Kniha prináša dvadsať príbehov o ženách z našej histórie, ktoré sú zahalené 
tajomstvom. Autor poodkrýva oponu času a poodhaľuje nám strhujúce osudy 
výnimočných žien.  



1339 HAJKO, Jozef  

Odsúdení na dohodu. Spoločné tisícročie Slovákov a Maďarov  

/číta Igor Šabek/1465 min.  
populárno-náučné publikácie  

Pohľad do duše" príslušníkov týchto národov autor dopĺňa o postrehy získané 
z beletrie. Odkrýva príčiny vzájomného nepochopenia, dotýka sa období, ktoré 
boli pre jednu aj druhú stranu priaznivé i bolestivé. Prichádza k záveru, že 
osudy Slovákov a Maďarov sú stále späté, hoci už takmer sto rokov žijú v 
rozdielnych štátoch. Naznačuje riešenia kadiaľ sa uberať, aby sa národy vyhli 
vzájomným konfrontáciám a napredovali v úspešnom samostatnom vývoji.  

1339 HOMOLOVÁ-TÓTHOVÁ, Veronika  

Mama milovala Gabčíka  

/číta Igor Šabek/ 975 min.  
biografická romány  

Príbeh Jozefa Gabčíka, Anny Malinovej a jej dcéry Alenky (1939) sa týka nás 
všetkých. Aj vďaka ich odhodlaniu a odvahe sa mohlo po druhej svetovej 
vojne Československo obnoviť v pôvodných hraniciach. O Jozefovi Gabčíkovi 
sa píše aj v učebniciach pre špeciálne jednotky. O Anne Malinovej nie. A 
pritom bola pre Gabčíka pred atentátom na Heydricha, ale aj po ňom, veľmi 
dôležitá. Neprávom sa na ňu zabudlo, lebo sa nezachoval výsluchový protokol 
z gestapa.  

1339 KALANITHI, Paul  

Môj posledný výdych  

/číta Michal Novák/450 min.  
americké romány  

V tejto úžasnej knihe čitateľ sleduje Kalanithiho premenu z naivného študenta 
medicíny posadnutého otázkou, čo dáva krehkému ľudskému životu zmysel, 
na neurochirurga, ktorý sa zameriava na mozog, najkritickejšie miesto ľudskej 
identity, a napokon na pacienta a čerstvého otca, ktorý čelí svojej vlastnej 
smrteľnosti. 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?  



1339 PRONSKÁ, Jana  

Jorga  

/číta Beáta Drotárová/ 500 min.  
slovenské romány  

Autorka nám vo svojom najnovšom románe ponúka dlho očakávané 
pokračovanie bestselleru kliatba, ktorý nedávno vyšiel v 3. vydaní. Dajte sa 
uniesť autorkinou fantáziou a ponorte sa do strhujúceho príbehu, v ktorom sa 
zavŕši osud ochrankyne Jorgy.  

1339 REICHS, Kathy  

Pavúčie kosti  

/číta Katarína Turčánová/ 780 min.  
americké detektívne romány  

Johna Loweryho vyhlásili za mŕtveho v roku 1968. Podľa záznamov zahynul 
pri páde helikoptéry vo Vietname a jeho telo pochovali v Severnej Karolíne. O 
štyridsať rokov neskôr zavolajú Tempe Brennanovú k mŕtvole muža 
zabaleného v igelitovej fólii, ktorú vytiahli z rybníka na juhu Québecu. Krátko 
nato obeť identifikujú ako Johna Loweryho. Ako mohol jeden človek umrieť 
dvakrát?  

1339 RIVERSOVÁ, Francine  

Dielo majstra  

/číta Lucia Hrašková/ 914 min,  
americké romány  

Úchvatný román - Dielo majstra, je o hľadaní, starých jazvách, o láske aj 
odpúšťaní. Obľúbená autorka Francine Riversová v ňom ponúka súčasný 
príbeh zasadený do prostredia Kalifornie.  

1339 WENZLOVÁ – ŠVÁBEKOVÁ, Zdenka  

Navždy prekliata  

/číta Lucia Hrašková/ 535 min.  
slovenské romány  

V živote hlavnej postavy Lindy akoby zomrela duša a zhasli slová nádeje.  
Svojou spoveďou vás prevedie traumou dieťaťa rozvedených rodičov, ktorí ju 
neustále odkladali ako nechcenú batožinu, raz tu a raz tam. Ukáže vám svoju 
cestu ženy hľadajúcej lásku a opíše skutočné peklo emócií, ktoré by nechcela 
zažiť žiadna matka.  



1339 WENZLOVÁ - ŠVÁBEKOVÁ, Zdenka  

Navždy prekliata  

/číta Lucia Hrašková/ 535 min.  
slovenské romány  

V živote hlavnej postavy Lindy akoby zomrela duša a zhasli slová nádeje. 
Svojou spoveďou vás prevedie traumou dieťaťa rozvedených rodičov, ktorí ju 
neustále odkladali ako nechcenú batožinu, raz tu a raz tam. Ukáže vám svoju 
cestu ženy hľadajúcej lásku a opíše skutočné peklo emócií, ktoré by nechcela 
zažiť žiadna matka.  

1339 Červenák, Juraj  

Bohatier. Kniha štvrtá. Biela veža  

/číta Igor Šabek/ 725 min  
slovenské historické romány  

Ktorá dobyvačná horda sa skôr zmocní pokladov Kaukazu, odľahlých 
chazarských miest pri Azovskom mori a najmä pohraničnej pevnosti zvanej 
Sarkel - Biela veža? Aký osud postretne Ilju Muromca a ostatných členov 
bohatierskej družiny, rozvrátenej temnými čarami démonického Koščeja?  

1347 ŠULAJOVÁ, Zuzana  

Tajomstvá jedného domu  

/číta Katarína Turčanová/ 1320 min.  
slovenské detektívne romány  

Ženu, ktorú by najradšej videlo mŕtvu azda až priveľa ľudí, zavraždia. Je 
páchateľom jej ponižovaný partner alebo bývalý manžel, ktorého dohnala ku 
korupcii? Synovia, ktorí si jej smrťou finančne prilepšia? Niektorý zo susedov, 
čo dlhé roky museli znášať jej arogantné správanie? Alebo nebodaj niekto 
celkom iný?  

1347 BAČIĆ ALIMPIĆ, Jelena  

Kolotoč  

/číta Lucia Hrašková/ 908 min.  
srbské romány  

Autorka opisuje intímnu spoveď baleríny krehkého tela a obrovského ducha, 
ktorý zanechal stopu na všetkých veľkých baletných scénach. Je to príbeh o 
malých - veľkých ľuďoch, ľuďoch žijúcich na salaši, o umelcoch, básnikoch a 
ich múzach, o mestečkách, ránach, ktoré voňajú dulou, o nezabudnuteľných 
ruských zimách...  



1347 ALEXANDEROVÁ, Tamera  

Príbehy z Belmontu 2. Výnimočná krása  

/číta Beáta Drotárová/ 1375 min.  
americké romány  

Eleanor Braddocková bez peňazí a so snahou postarať sa o svojho chorého 
otca prichádza do panského sídla Belmont, kde žije jej teta, najbohatšia žena v 
Amerike. Teta trvá na tom, že svojej neteri nájde manžela. Ale Eleanor sa 
rozhodne postaviť domov pre ženy v núdzi a pre ich deti, ktoré prišli o svojich 
otcov v občianskej vojne.  

1347 BORUŠOVIČOVÁ, Eva  

Do plaviek  

/číta Kristína Prekopová/ 644 min.  
slovenské romány  

Prečo do plaviek? Pretože táto kniha je plná textov, ktoré mnohé veci odhaľujú 
a ponúkajú návod, ako preplávať životom, láskou, manželstvom, 
rodičovstvom, každodennými radosťami aj stratami. Do plaviek netreba 
schudnúť, opáliť sa ani inak zdokonaliť. Do plaviek sa treba obliecť.  

1347 BRYNDZA, Robert  

Temné hlbiny  

/číta Igor Šabek/ 728 min.  
anglické detektívne romány  

Keď dostane detektívka šéf inšpektorka Erika Fosterová tip, že by kľúčový 
dôkaz vo veľkom drogovom prípade mohol byť ukrytý v nepoužívanom 
kameňolome na okraji Londýna, nariadi jeho preskúmanie. Z hlbín však jej  
kolegovia vyzdvihnú nielen dôkazy k tomuto prípadu, ale aj kostru malého 
dieťaťa.  

1347 GAVENDA, Marián  

Retro-vízie. Komentáre zrejúce v čase  

/číta Jozef Lapšanský/ 508 min.  
kresťanská filozofia  

Knihu tvoria komentáre, odzrkadľujúce niekdajšie aktuálne dianie. Ich cieľom 
nie je analýza z ekonomického, politického či sociologického aspektu. Na veci 
sa pozerajú z perspektívy viery a ukazujú, aké riešenie ponúka duchovný 
prístup k životu.  



1347 HAJDUKOVÁ, Michaela Ella  

Zlatovláska  

/číta Dora Kulová/ 863 min.  
slovenské romány  

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

1347 HOFRICHTER, Robert - JANOVIČEK, Peter  

Z Prešporku do Soľnohradu. Strednou Európou proti prúdu času  

/číta Igor Šabek/ 699 min.  
populárno-náučné publikácie  

Kniha približuje čitateľsky príťažlivou formou dejiny Bratislavy a oblasti 
bývalého Rakúsko-Uhorska na území medzi Bratislavou a Salzburgom. Autori 
chcú prispieť k lepšiemu spoznaniu nášho západného suseda a zároveň 
zdôrazňujú nezmyselnosť nacionalizmu ako prekonanej ideológie, ktorá v 
minulosti strednej Európe nepriniesla nič dobré.  

1347 JESENSKÝ, Miloš  

Najväčšie záhady a mystériá Slovenska  

/číta Peter Lejko/ 810 min.  
populárno-náučné publikácie  

Neobjasnené záhady rôzneho druhu neobišli ani našu krajinu. Na území 
Slovenska sa našlo množstvo tajomných nálezov, staré kroniky vydávajú 
svedectvá o zjaveniach, nevysvetliteľných javoch a tajuplných postavách 
našej histórie. Koľko pravdy je na legendách, ktorými sú opradené viaceré 
lokality na Slovensku?  

1347 VAŽANOVÁ, Michaela  

Sprisahanie v Prešporku  

/číta Ľudmila Swanová/ 926 min.  
slovenské ľúbostné romány  

Dej knihy sa odohráva v prvej polovici 18. storočia na sklonku vlády cisára 
Karola VI. Podarí sa Félixovi a Elenke uhájiť ich čistú lásku? Stane sa Mária 
Terézia uhorskou kráľovnou?  



1359 BALOG, Mary  

Horúce objatie  

/číta Beáta Drotárová/ 675 min.  
kanadské ľúbostné romány  

Gróf Riverdale, zanechal po sebe veľký majetok a jedno škandalózne 
tajomstvo, ktoré navždy zmenilo život jeho rodiny vrátane dcéry, ktorá sa 
rozhodne začať odznova.  

1359 BOLTON, Sharon  

Majster  

/číta Katarína Turčanová/ 960 min.  
anglické detektívne príbehy  

Mladá strážnička Florence naštartovala svoju kariéru v Sabdene, mestečku v 
severnom Anglicku v grófstve Lancashire. Podarilo sa jej usvedčiť výrobcu 
truhiel Larryho Grassbrooka zo série vrážd detí. Obete vtedy ako v nočnej 
more pochovali zaživa.  

1359 DOBRAKOVOVÁ, Ivana  

Matky a kamionisti  

/číta Katarína Turčanová/ 533 min.  
slovenské romány  

Päť rozdielnych životných osudov odohrávajúcich sa v Bratislave a v Turíne, v 
uliciach, domovoch, vzťahoch, telách, na internete, ale najmä v hlavách. 
Vzťahy s matkami, vzťahy s kamionistami, virtuálne, príliš reálne, alebo aj 
žiadne.  

1359 FORRÓ, Tomáš  

Donbas. Svadobný apartmán v hoteli Vojna  

/číta Gabriel Lukáč/ 865 min.  
reportáže  

Kniha je plná neuveriteľných, ale pravdivých príbehov, ktoré prežili a naďalej 
prežívajú ľudia v ukrajinskom Donbase, spustošenom vojnou.  

1359 GAIMAN, Neil  

Nikdekoľvek  

/číta Peter Pilz/ 740 min.  
anglické romány  

Richard Mayhew žil ako celkom obyčajný človek, až kým nezachránil dievča, 
čo sa pred ním zrazu objavilo zranené na ulici. Ani sa nenazdal a ocitol sa vo 



svete, o akom sa mu nesnívalo v najhorších a ani najlepších snoch.  

1359 KING, Stephen  

Outsider  

/číta Lukáš Šepták/ 1215 min.  
americké detektívne romány  

V mestskom parku nájdu zhanobené telo jedenásťročného chlapca. Svedectvo 
ľudí aj odtlačkov prstov jednoznačne ukazujú na jedného z najobľúbenejších 
občanov Flint City. Je to Terry Maitland, tréner chlapčenského bejzbalového 
družstva, učiteľ angličtiny, vzorný manžel a otec dvoch dievčat.  

1359 KING, Stephen  

Stratení nájdení  

/číta Lukáš Šepták/ 910 min.  
americké detektívne romány  

John Rothstein je génius, kultový autor, ktorý už desaťročia nevydal jedinú 
knihu. Morris Bellamy zabije Johna Rothsteina, ulúpi mu zo sejfu hotovosť, ale 
najmä získa zápisníky, v ktorých je najmenej jeden d'alší, nevydaný román,  

1359 BORSTEL, Johannes Hinrich von  

Srdcové záležitosti. Všetko o najdôležitejšom orgáne v našom tele  

/číta Michal Novák/ 522 min.  
populárno-náučné publikácie  

Zoznámi s najdôležitejším orgánom v našom tele tým najzábavnejším 
spôsobom! Dozviete sa, ako by ste sa mali správať k svojmu srdcu, aby ste si 
ho udržali v dobrej kondícii a zdravé čo najdlhšie, zistíte, že zlomené srdce sa 
nevyskytuje len v románoch, ale že takýto syndróm naozaj existuje a dočítate 
sa aj to, ako vás sex dokáže uchrániť pred aterosklerózou.  

1359 KEPLER, Lars  

Lazár  

/číta Dušan Kubaň/ 1109 min.  
švédske detektívne romány 

 V byte na predmestí Osla nájdu mŕtveho muža. Ukáže sa, že obeťou bol dosial 
neznámy vykrádač hrobov a zberateľ morbídnych trofejí. Keď polícia otvorí 
mraziaci box v kuchyni, objaví príšerný nález. Jedna z trofejí sa priamo týka 
komisára Joonu Linnu...  



1359 UUSMA, Bea  

Expedícia. Môj ľúbostný príbeh 

/číta Kristína Prekopová/ 336 min.  
populárno-náučné publikácie  

Prostredníctvom svojej krásnej, pestrej a na informácie bohatej knižky nás 
Bea Uusma vracia do romantického obdobia, keď pre nás boli ešte mnohé 
územia len bielymi miestami na mapách a zároveň dokazuje, že po pravde  
sa oplatí pátrať aj po viac ako sto rokoch. 
 
 
 
 

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?  

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?   


