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931  SOLČANSKÁ, Martina 

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

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

931  COOK, Robin 

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

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

931  VILIKOVSKÝ, Pavel 

Pes na ceste  
Načítal Peter Slovák. - Levoča : SKN, 2012. (MP3)  

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

931  BOKOVÁ, Helena 

Len hory nesklamú   
Načítal Slovomíra Fulínová. - Levoča : SKN, 2012. (MP3)  

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

931  DELAFLOTTE MEHDEVI, Anne 

Knihárka z Bergeracu  
Načítal Jana Dolanská. - Levoča : SKN, 2012. (MP3)  

romány pre ženy 
Mladá knihárka Mathilde s napätím začne rozmotávať klbko rodinných tajomstiev a 
hriechov z minulosti záhadného neznámeho zákazníka. 

931  IVANČÁKOVÁ, Ivana 

Veľké baby neplačú : dráma slovenskej modelky za 
mrežami v Paríži / 

Ivana Ivančáková ;  



Načítal Slavomíra Fulínová. - Levoča : SKN, 2012. (MP3) 
 romány psychologické 

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

931  KARIKA, Jozef 

V tieni mafie : II. Čas dravcov  
Načítal Peter Slovák. - Levoča : SKN, 2012. (MP3)  

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

931  HLAVATÁ, Dana 

Hľadám muža na zjedenie  
Načítal Jana Dolanská. - Levoča : SKN, 2012. (MP3)  

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

931  MACHÁČKOVÁ, Monika 

Stará som už bola  
Načítal Slavomíra Fulínová. - Levoča : SKN, 2012. (MP3)  

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

931  MALLIETOVÁ, G. M. 

Smrť a ružové lodičky  
Načítal Jitka Krišková. - Levoča : SKN, 2012. (MP3)  

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

1055  LESNÁ, Ľuba - RADIČOVÁ, Iveta 

Krajina hrubých dar /  
Načítal Ľudmila Swanová. - 553 min. 16.41 EUR (MP3) 

ženy v politike - rozhovory 
Bývala premiérka Iveta Radičová sa v rozhovore s novinárkou Ľubou Lesnou 
zhovára o stave demokracie na Slovensku. Vo svojich analýzach sa predstavuje 



ako politička svetového formátu. Ostro, bez ružových okuliarov vidí, na akej ceste 
sa ocitlo nielen Slovensko, ale aj iné krajiny Európy. 

1055  JONÁSSON, Jonas 

Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol /  
Načítal Peter Lejko. ? 919 min.- 25.40 EUR (MP3)  

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

1055  FARKAŠOVÁ, Etela 

Pláne približne zapamätaného /  
Načítal Jana Dolanská. - 763 min. 21.40 EUR (MP3)  

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

1055  CHRAPPA, Štefan 

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

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

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

1055  ČERVIENKOVÁ, Evelin 

Všetci moji muži /  
Načítal Denisa Macalová-Ďuratná. - 600 min. 16.37 EUR (MP3) 

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

1055  URBANÍKOVÁ, Eva 

Monika /  
Načítal Jitka Krišková, - 236 min. 7.60 EUR (MP3) 

slovenské príbehy - autobiografia - rozhovory 
Z veľmi osobných až intímnych rozhovorov sa dozviete to, čo vám médiá nikdy 
neponúknu. Evitapress prichádza s novou edíciou - MEDZI NAMI, ktorá sa bude 



venovať ženám, mediálne známym ženám, silným ženám. V knihe Monika odhaľuje 
svoje naozajstné ja, svoje pády aj vzostupy, svoje vzťahy s mužmi, rodinu, hovorí o 
zradách najbližších ľudí, ale aj o priateľkách, ktoré pri nej stoja v zlom aj v dobrom. 

1055  BERKA, Tomáš 

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

slovenské romány 
Životný príbeh Tomáša Berku, scénografistu a hudobníka. 

1055  KAŠUA, Said 

Iný človek /  
Načítal Michal Novák. - 666 min. 17.76 EUR (MP3)  

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

1055  NESBO, Jo 

Pancierové srdce /  
Načítal Dušan Kubáň. - 1438 min. 37.02 EUR (MP3)  

detektívne romány 
Nórskymi médiami sa šíria poplašné správy. Našli sa dve mŕtve ženy utopené vo 
vlastnej krvi. Vrah po sebe nezanechal stopy... 

1055  HAPÁK, Palo 

Lúzer v Afrike /  
Načítal Mikuláš Macala. 7.06 EUR (MP3) 

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

1135 BARIČÁK, Pavel „ HIRAX" 

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

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



1135 BARNETT, Kristíne 

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

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

1135 BURTONOVÁ, Jessie 

Miniaturista  
/ číta Jitka Krišková / 798 min. 

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

1135 CARLO, Filip 

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

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

1135 FEUCHTWANGER, Edgar - SCALI, Bertil 

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

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



1135 GALBRAITH, Roberts 

Hodvábnik  
/ číta Igor Šabek / 1129 min. 

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

1135 GEORGE, Nina 

Levanduľová izba  
/ číta Peter Pilz / 750 min.  

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

1135 HAMZOVÁ, Mária 

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

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

1135 KING, Stephen 

Pán Mercedes 
/ číta Lukáš Šepták / 986 min.  

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

1135 RIMOVÁ, Andrea 

Lavína  
/ číta Beáta Drotárová / 703 min.  

slovenské romány  
Veronika sa ocitne v slepej uličke. Do jej života nečakane vtrhne lavína pravdy a pochová 
všetky jej sríy. Ako môže minulosť milovaného muža ukradnúť budúcnosť? Ako sa pevný 



Vzťah zménína útek a boj o život? Pomoc hľadá u kamarátky z detstva - úspešnej 
novinárky Simony s ktorou spolu vyrastali v detskom domove. Dokáže skutočné priateľstvo 
prežiť mnohoročné odlúčenie? 

1175   BECKEROVÁ, Zdenka 

Najväčší prípad môjho otca /  
číta Slavomíra Fulínová / 417 min.  

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

1175  BENKOVÁ, Jana 

Šťastná žena /  
číta Kristína Prekopová / 332 min.  

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

1175  CONNELLY, Michael 

Krvná pomsta /  
číta Lukáš Šepták / 750 min.  

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

1175  DÁN, Dominik 

Krv nie je voda /  
číta Igor Šabek / 665 min.  

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

1175  HAMAROVÁ, Darina 

Ruleta života /  
číta Daniela Švolíková / 376 min.  

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



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

1175  HJORTH, Michael & ROSENFELDT,  

Hans Temné tajomstvá /  
číta Dušan Kubaň) 1145 min.  

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

1175  JAMES, E. L. 

Grey. Päťdesiat odtieňov sivej očami Christiana Greya /  
číta Lukáš Šepták / 1132 min. 

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

1175  KUGLEROVÁ, Zuzana 

Legenda o Selenovi /  
číta Kristína Prekopová / 510 min.  

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

1175  O'CONIMOROVÁ, Anne-Marie 

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

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

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

1175  RAJEC, Fero 

Miriam /  
číta Peter Lejko / 579 min.  

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



1183  ALEXIJEVIČ, Svetlana 

Vojna nemá ženskú tvár / 
číta Jana Dolanská/ 786 min.  

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

1183  DÁN, Dominik 

Noc temných klamstiev / 
číta Igor Šabek/ 669 min.  

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

1183  HJORTH, Michael & ROSENFELDT, Hans 

Učeň / 
číta Dušan Kubaň/ 1322 min.  

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

1183  HNÍZDIL, Jan 

Ako sa nestať pacientom / 
číta Pavol Pivko/ 480 min.  

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

1183  JONASSON, Jonas 

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

číta Michal Novák/ 645 min. 
švédske romány 

Zabijak Anders je typická jonassonovská bizarná postavička, podobne ako storočný 
starček a múdra analfabetka. Ich príbehy pobavia aj rozosmejú, ale do literatúry 



vstúpili najmä preto, aby sme hlbšie vnímali svet, ktorý nás obklopuje, a robili ho 
lepším. 

1183  KLASSENOVÁ, Júlie 

Učiteľova dcéra / 
číta Beáta Drotárová/ 943 min.  

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

1183  KOLLÁR, Jozef 

55 minút medzi životom a smrťou / 
číta jozef Lapšanský/ 322 min.  

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

1183  NELSON, Jandy 

Dám Ti aj slnko / 
číta Katarína Turčanová / 866 min.  

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

1183  PRONSKÁ, Jana 

Čierna vdova / 
číta Ľudmila Swanová/ 642 min.  

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

1183  SZABÓ, Magda 

Dvere / 
číta Jana Dolanská/ 588 min.  

maďarské romány 
Príbeh dvoch osamelých žien, ktoré sú vytrhnuté zo svojich svetov rozličnými 
okolnosťami, sa odohráva v polovici dvadsiateho storočia v Maďarsku, 



poznačenom následkami vojny. 

1191 AFSHAR, Tessa 

Perla z Moabu  
/číta Ivana Šeptáková/ 647 min.  

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

1191 ČIERNY, Michal  

Prípad Sabotér  
/číta Michal Novák/ 543 min.  

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

1191 DUNAJ, Rádová n 

Pruhované beštie  
/číta Peter Lejko/ 580 min.  

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

1191 KLASSENOVÁ, Júlie 

Tajomstvo Pembrooke Parku  
/číta Beáta Drotárová/ 1082 min.  

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

1191 LAUČEK, Anton 

Opušťák  
/číta Michal Novák/ 496 min.  

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



1191 LEE, Hyeonseo 

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

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

1191 PRONSKÁ, Jana 

Rebelka  
/číta Sivia Donová/ 581 min.  

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

1191 ROMANA, Muriel 

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

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

1191 ROMANA, Muriel 

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

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

1191 ROMANA, Muriel 

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

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



vracia do Benátok, nikto Marcoví neverí. 

1203  BALKO, Peter 

Vtedy v Lošonci. Via Lošonc / 
číta Igor šabek/ 291 min.  

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

1203  BANÁŠ, Jozef 

Kód 7. Koniec zla / 
číta Igor Šabek/ 1092 min.  

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

1203  BJ0RK, Samuel 

Sova / 
číta Peter Čižmár/ 891 min. 

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

1203  BRIZZI, Fausto 

Pre tvoje dobro / 
číta Lukáš Šepták/ 425 min.  

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

1203  BUNN, D. - OKE, J. 

Judita. Cesta do Damasku / 
číta Jana Dolanská/ 814 min.  

americké náboženské romány 
Dej sa odohráva štyridsať rokov po Kristovi. Judita je dcérou bohatého majiteľa 



karaván a žije so svojou matkou v Tiberiase. Hoci žijú v bohatstve a blahobyte, nie 
sú šťastné. Judita vída svojho milovaného otca Džamala veľmi zriedkavo, nepozná 
však pravú príčinu. 

1203  KARIKA, Jozef 

Trhlina / 
číta Rasťo Piško/ 759 min.  

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

1203  LEEOVÁ, Harper 

Nezabíjajte vtáčika / 
Jana Dolanská/ 750 min.  

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

1203  NAHAI, Gina B. 

Anjel nad Teheránom / 
číta Silvia Donová/ 758 min.  

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

 1203  NEMČOK, Peter 

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

číta Gabriel Lukáč/ 413 min. 
slovenské cestopisné romány 

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

1203  VARÁČKOVÁ, Miroslava 

Len to nikomu nepovedz / 
číta Ivana Šeptáková/ 483 min.  

slovenské romány pre mládež 
Ivo má dvadsať a život pred sebou. Mladšia sestra Eva je jeho jediná slabosť, pre 



ktorú bez okolkov vytiahne do boja. Sedemnásťročná Eva je bratov pravý opak. 
Odkedy je terčom posmechu medzi spolužiakmi, snaží sa byť neviditeľná. No s 
jazvou na tvári a stigmou rodinnej tragédie sa uniká pred spolužiakmi len ťažko. 

1247 BYSTRIČANOVÁ, Silvia 

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

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

1247 MUSIL, Miroslav 

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

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

1247 ARLIDGE, M. J. 

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

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

1247 AFSHAROVÁ, Tessa 

Perla v piesku  
/číta Miriama Fedorková/ 790 min.  

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

1247 EŠTOKOVÁ, Alica 

Parížske slnko  
/číta Ivana Šeptáková/ 375 min.  

slovenské romány 
Láska si nevyberá farbu pleti, náboženstvo, ba ani krajinu, v ktorej nás zasiahne. Podobnú 
skúsenosť má šarmantná Sofia, zamilovaná do umierneného moslima. Neskôr však stretne 
Slováka Martina, ktorý spôsobí v jej živote poriadny rozruch. Dokáže sa Sofia vzoprieť okoliu 



a zariadiť si život s Nadirom? Alebo Martin opantá jej srdce natoľko, že sa rozhodne preňho? 

1247 KARDOŠOVÁ, Barbora 

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

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

1247 LENGOVÁ, Miriam 

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

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

1247 TOCHMAN, W. L. 

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

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

1247 VACULÍKOVÁ, Silvia 

Svet na dlani  
/číta Igor Šabek/ 420 min.  

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

1247 HAJKO, Jozef 

Hoď do mňa kameňom. Spolužitie s Rómami na 
Slovensku  

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

Autor sumarizuje dejiny Rómov a ich život na území Slovenska od Uhorska až po súčasnosť, 
charakterizuje politiky jednotlivých režimov a prichádza k záveru, že hoci tu Rómovia žijú už 



vyše pol tisícročia, Slováci a Rómovia sa navzájom nepoznajú. 

1259 BREKKE, Jorgen 

Uspávanka 
 /číta Dušan Kubaň/ 704 min.  

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

1259 HONEYMAN, Gail 

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

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

1259 Jón Kalman STEFÁNSSON 

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

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

1259 LAGERCRANTZ, Dávid 

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

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

1259 FULMEKOVÁ, Denisa 

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

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



1259 PAULOVÁ, Gill 

Tajná manželka  
/číta Valéria Furješová/ 937 min.  

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

1259 ROTHMANN, Ralf 

Umrieť na jar  
/číta Dušan Kubaň/ 459min.  

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

1259 VONNEGUT, Kurt 

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

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

1259 KLASSENOVÁ, Júlie 

Maliarova dcéra  
/číta Beáta Drotárová/ 1095 min.  

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

1259 MOCZARSKI, Kazimierz 

Rozhovory s katom  
/číta Igor Šabek/ 1490 min.  

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

1263   HEČKO, Maroš 

Ďalej na západ sa dá isť len na Východ / 
číta Lukáš Šepták/ 745 min.  

slovenské cestopisné romány 



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

1263   LIPTÁKOVÁ, Jana 

Očarená pohľadom z čerešne / 
číta Silvia Donová/ 296 min.  

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

1263   ŠTEFÁNIK, Ondrej 

Som Paula / 
číta Jana Dolanská/ 595 min.  

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

1263   VRABCOVÁ, Márie 

Zamyslenie. Róbert Bezák: odpovede na otázky, ktoré si v 
živote skôr či neskôr položí každý / 

číta Gabriel Lukáč/ 209 min.  
kresťanský život 

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

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, Jorn 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. 

1263   KUFFA, Marián 

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

číta Jozef Lapšanský/ 270 min.  
kresťanský život 

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



1263   STUART, Keith 

Chlapec z kociek / 
číta Michal Novák/ 978 min.  

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

1263   PRONSKÁ, Jana 

Kumánska princezná / 
číta Silvia Donová/ 584 min.  

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

1263   STAVIARSKY, Víťo 

Rinaldova cesta / 
číta Pavol Pivko/ 278 min.  

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

1263   KOZMON, František 

Potkan  
/číta Igor Šabek/ 858 min.  

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

1263   RENTZENBRINK, Cathy 

Posledný skutok z lásky / 
číta Katarína Turčanová/ 480 min.  

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



1275   BÓRJLIND, Cilla a Rolf 

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

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

1275   BÓRJLIND, Cilla a Rolf 

Temný úsvit  
/ číta Igor Šabek / 900 min.  

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

1275 MAY, Karí 

balkánskych roklinách  
/ číta Michal Novák / 1048 min.  

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

1275 MAY, Karl 

V zemi škipetarov  

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

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

1275 MAY, Peter 

Kritik  
/ číta Lukáš Šepták / 622 min.  

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



1275 PIĽJAR, František 

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

slovenské poviedky  
Zbierka poviedok. 

1275 SEMPLEOVÁ, Maria 

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

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

1275 SCHERHAUFEROVÁ, Ružena 

Gamblerova žena  
/ číta Lucia Hrašková / 550 min.  

slovenské romány 
Napínavý príbeh Hanky, manželky hráča rulety. Vášeň jej muža si potichu vyberá svoju 
krutú daň na rodine a blízkych. Začína sa nerovný boj manželov a Hanka zažíva nielen 
trápenie a bolesť, ale aj domáce násilie. Okrem toho sa hlásia známi aj neznámi, od ktorých 
si Braňo požičal peniaze. 

1275 SILVA, Daniel 

Dom špiónov  
/ číta Igor Šabek / 905 min.  

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

1275 SOLTÉSZ, Arpád 

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

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



1283 ALLENDE, Isabel 

Dom duchov  
/číta Ľudmila Swanová/ 1350 min.  

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

1283 SACKS, Oliver 

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

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

1283 BRONTÉ, Anne 

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

historické romány 
Do rozpadnutého starého kaštieľa v utiahnutom kúte anglického vidieka sa nečakane 
prisťahuje mladá vdova so synom a slúžkou. Vo chvíli, keď sa do nej zahľadí mladý farmár 
a začne ju porovnávať so svojimi blízkymi, roztočí sa okolo nej kolotoč pochybností, klebiet, 
dohadov a ohovárania. Kto v skutočnosti je táto záhadná žena? 

1283 DIONNE, Karen 

Dcéra močiarneho kráľa  
/číta Lucia Hrašková/ 469 min.  

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

1283 NÁDASKÁ, Katarína - MICHÁLEK, Ján 

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

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

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



zameraním Katarína Nádaská. 

1283 KORYTA, Michael 

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

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

1283 ARLIDGE, M. J. 

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

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

1283 MAY, Karí 

Divoký Kurdistanom  
/číta Peter Pilz/ 900 min.  

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

1283 STRUKUL, Matteo 

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

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

1283 MOORE, Graham 

Posledné dni noci  
/číta Pavol Pivko/ 865 min.  

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



1307 HARPHAMOVÁ, Heathr 

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

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

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

1307 HJORTH, Michal & ROSENFELDT, Hans 

Hrob v horách  
/číta Igor Šabek/ 1181 min.  

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

1307 HOLETZOVÁ, Katarína 

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

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

1307 HRUBOVÁ,Lenka 

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

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

1307 PANKOVČÍN, Václav 

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

slovenské poviedky 
Dej knihy sa odohráva v Marakeši - presne medzi Aljaškou a Saharou, v imaginárnej dedine 
na východe Slovenska, blízko Humenného, v oblasti, kde autor prežil veľkú časť svojho 



detstva. Pán Šalamaha, Fiťo, baba Peťová a ďalšie postavičky Vám veľakrát vyčaria úsmev 
na tvári a zlepšia náladu. 

1307 HARRIS, Oliver 

Podzemný kryt  
/číta Dušan Kubaň/ 814 min.  

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

1307 MACHÁČOVÁ, Adriana 

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

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

1307 PARKS, Alan 

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

1307 COOK, Robin 

Šarlatáni  
/číta Igor Šabek/ 1040 min.  

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

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. 

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 


