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KABAKOV, Alexander
Posledný hrdina / načítal Pavel Šabek. - 736 min
romány spoločenské
V Rusku 2096 je  vybudované „Peklo túžby obklopené Peklom krutosti“.  Hlavný hrdina je  reprezentant
moskovskej  bohémy,  spisovateľ-scenárista-výtvarník  v  jednej  osobe.  Náhle  vysvitne,  že  v  jeho  živote
existuje vážne predurčenie: on a jeho priatelia v kostýmoch zo štyridsiatych rokov na starých autách vtrhnú
do  čudného  budúceho  Ruska  –  sýteho  i  nudného,  amerikanizovaného  i  vlasteneckého,  tichého  i  tajne
bojujúceho, žijúceho na základe vymysleného kalendára v nejasnej budúcnosti. A je to vôbec budúcnosť?

LANE, David
Do srdca mafie : Púť južným Talianskom / načítal Dušan Kubáň. - 864 min
talianske romány
Vo svojej knihe podrobne opisuje nepoľavujúci tlak, ktorému sú vystavovaní kňazi, politici, podnikatelia,
odborári i  bežní občania.  Hovorí aj o rizikách, ktoré podstupujú sudcovia, polícia a členovia občianskej
spoločnosti, ktorých odhodlanosť vplyv mafie oslabuje, no ešte ho celkom nepotlačila. Zároveň predkladá
obraz dlhých a búrlivých dejín juhu, jeho starobylých miest, dedín a vidieka. Poskytuje tak pestrofarebný
portrét  obliehaného  európskeho  regiónu,  ktorý  sa  značne  líši  od  bežných  predstáv  o  slnku,  jedle  a
nádhernom kultúrnom dedičstve.

ČINČÁROVÁ, Alica
Piatok dvanásteho / načítala Jitka Krišková. - 489 min
spoločenské romány
Piatok  dvanásteho  je  príbeh  plný  života  a  humoru  s  prekvapivým koncom.  Odohráva  sa  na  súčasnom
Slovensku,  kde  žijú  rôzne,  navzájom  cudzie  dvojice  a  každá  rieši  svoj  problém  týkajúci  sa  lásky,
manželstva, detí, kariéry, neistej budúcnosti. Ich životné cesty sa pretnú, keď ich zasiahne nečakaná udalosť.
Posilní iba toho, kto koná úprimne a vie, že k šťastiu patrí aj odpúšťanie. Príbeh o ľuďoch potrestaných
vlastnou povahou, ktorá im bráni rozvinúť talent pre život, a o ľuďoch, ktorí sa rozhodnú žiť napriek tomu,
aké im život rozdal karty.

DEAN, A. M.
Stratená knižnica / načítala Dora Kulová. - 706 min
historické romány
Americkým  kolégiom  Carleton  sa  rozletí  správa,  že  profesora  Holmstranda,  špičkového  odborníka  na
antické  dejiny,  našli  zavraždeného.  Emily  Wessová,  jeho  mladá  kolegyňa,  vzápätí  nájde  v  kope  pošty
zvláštny  list  napísaný  jeho  rukou.  Emily  sa  vydá  hľadať  stratenú  knižnicu  a  v  tom istom čase  sa  vo
Washingtone, D. C. odohrá séria úkladných vrážd, ktorých obeťami sú členovia vládnej administratívy. Do
médií  presiaknu  správy  o  pochybných  krokoch  Bieleho  domu  a  americká  politická  scéna  sa  otriasa  v
základoch.

ROGANOVÁ, Charlotte
Záchranný čln / načítala Jitka Krišková. - 473 min
spoločenské romány 
Grace s manželom Henrym utečie z Ameriky do Londýna v nádeji, že unikne pred nevôľou jeho bohatej
rodiny. Keď parník, ktorým cestujú naspäť domov, potopí záhadný výbuch, Henry obetuje svoju bezpečnosť,
aby dostal Grace do záchranného člna, ktorý je už preplnený. Ak majú aspoň niektorí z pasažierov prežiť, iní
musia  zomrieť.  Ľudia  ponechaní  napospas  moru  sa  zapletajú  do  zlovestných  mocenských  hier  medzi
bezohľadným skúseným námorníkom, a záhadnou ženou, ktorej presvedčivým argumentom málokto odolá.
Grace sa rozhoduje, ku komu sa v tomto súboji pridá. 

REPČIAK, Tomáš
Zo života Karčiho Vešeľaka / načítal Tomáš Repčiak. - 107 min
slovenské romány 



Kniha má formu epizodického, nechronologického rozprávania, či skôr fejtónov. Autor texty voľne rozdelil
do celkov pomenovaných podľa ročných období a prírodných živlov. Stredobodom prešovsko-sídliskového
vesmíru v deji je Karči Vešeľak, pravdovravný školák a večný filozof. Výdatne mu pomáha cvičiteľ kung-fu,
o dva roky starší Šimurda alias Britvi, prípadne aj spolužiak Totko. Očividne dokonalá zostava. No Karči to
má  najťažšie,  pretože  tajne  miluje  Scarlet.  Hrdina  rozmýšľa  vskutku  o  všeličom.  Napríklad  o  živote,
kapustnici, zápche, upíroch, odvahe, kerkách, o tom, čo je to robota, pakáreň, somarina. 

KŇAŽKO, Milan
Nosím v sebe mnohé jazvy : rozhovory s Jánom Štrasserom / načítal Igor Šabek
rozhovory
Zaujímavé spomienky a rozhovory Milana Kňažka s Jánom Štrasserom.

KEFFORTS, Iva N.
Mafiánske pipiny / načítala Antónia Olšavská
slovenské romány 
Silní, nebojácni muži, plní násilia, agresivity, vlastníckych pocitov. Mafiáni. Lebo život s mafiánom vystrelí
pipinu do sveta kabeliek, briliantov a stejkov. V partnerských vzťahoch dievčin z bytoviek s nafúkanými
chlapcamisa  dejú  veci.  Bitky,  psychické  násilie,  sadizmus,  strach.  A mlčanie.  Do  sveta  ľudí,  kde  sa
priemerný život, nedokončená maturita, nedostatok peňazí, túžba vlastniť všetko krásne z regálov luxusných
obchodov, stáva zabudnutým snom a život v blahobyte nádhernou realitou. 

VERGHESE, Abraham
Rez do živého : nezabudnuteľný príbeh lásky, zrady a odpúšťania / načítal Dušan Kubáň
ľúbostné romány 
Marion a Šiva Stonovci sú dvojičky narodené z tajného vzťahu indickej mníšky a britského lekára. Matka
pri pôrode zomiera a zúfalý otec ujde nevedno kam. Chlapci majú nezvyčajným spôsobom spojené hlavičky,
počas  pôrodu ich  musia oddeliť  skalpelom.  Celé  detstvo  pretrváva  ich  extrémna duševná spriaznenosť,
konajú ako jeden, navzájom si čítajú myšlienky. Neskôr ich spája aj záujem o medicínu, u každého sa však
prejavuje inak. Dospievajú v čase, keď je Etiópia na pokraji revolúcie, ktorá nešetrne zasiahne do ich života.
Marion je nútený ujsť do Ameriky, kde veľmi skoro zistí,  že rozdiel medzi prisťahovalcami a rodenými
Američanmi zďaleka nespočíva len vo farbe pokožky. 

WINKLER, Tomáš
Cesty na popravisko / načítala Dora Kulová
literatúra faktu
Fascinujúce  rozprávanie  o  životných  príbehoch  osobností,  ktoré  zomreli  rukou  kata.  Kolekcia  celkovo
štrnástich  historických  príbehov  zahŕňa  osobnosti  od  Jána  Literáta  (1390)  až  po  martýrov  z  nástupu
komunizmu.  Kniha  doplnená  množstvom  reprodukcií  historických  a  dobových  dokumentov  a
dokumentárnych fotografií je zaujímavým obohatením slovenskej literatúry faktu.
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McEWAN, Ian
Operácia Medový motúz / načítala Jana Dolanská. - 881 min
anglické romány 
Serena Fromová, dcéra anglikánskeho  biskupa, zažije počas posledného ročníka štúdia v Cambridge krátky
románik soi starším profesorom. Ten ju zasväcuje nielen do britskej histórie, ale aj do súčasnej politickej
situácie a pripraví ju na prijatie do spravodajskej služby MI5. Nový zamestnávateľ ju poverí úlohou v rámci
operácie Medový motúz, ktorej cieľom je finančne podporiť začínajúcich spisovateľov, novinárov či vedcov
a tak nepriamo získať ich politickú lojalitu.

BYRNE, Lorna
Anjeli v mojich vlasoch / načítala Jana Dolanská. - 660 min
írske romány



Lorna Byrne vidí anjelov a rozpráva sa s nimi už od malička. Jej deti sú už dospelé a ona ptvýkrát otvorene
rozpráva,  čo videla a čo sa naučila.  Keď bola dieťa,  považovali ju za retardovanú, lebo nejavila záujem
o svet okolo seba, okrem okolitého sveta však vnímala aj anjelov a duše mŕtvych.

De CESCO, Federica
Tibeťankin stratený dom / načítala Jana Dolanská. - 1101 min
švajčiarske romány
Pre mladú architektku Dolkar jej tibetský pôvod veľa neznamená. Narodila sa a vyrástla vo Švajčiarsku,
a hoci  jej  rodina  vyznáva  budhizmus,  Dolkarina  mama  Sonam  o svojej  vlasti  nerozpráva,  dokonca
nespomína ani to, ako sa jej podarilo odtiaľ dostať do exilu. Keď sa Dolkar dozvie o jazvách na matkinom
chrbte, Sonam jej vyrozpráva, aké hrôzy zažila po čínskej okupácii Tibetu, kým sa jej podarilo utiecť. 

CHESTERTON, Gilbert Keith
Otec Brown. Detektívne príbehy otca Browna. Návrat otca Browna / 810 min
anglické romány
Nenápadný, ošumelý, postavou ťarbavý, na prvý pohľad naivný, ba až smiešny katolícky kňaz postupne
rozuzlí  navonok  neriešiteľné  kriminálne  prípady  a svojim  racionalizmom  a dôsledne  logickým
myšlienkovým  postupom  prekvapuje  aj  najskúsenejších   profesionálnych  detektívov.  Poradí  si
s nevysvetliteľnými zločinmi, uvedie na pravú stopu pátranie polície, vyvracia falošné dedukcie, očisťuje
nevinných a záhadám dáva reálnu tvár.

FARTELOVÁ, Marta
Trinásta komnata / načítala Beáta Drotárová. - 456 min
slovenské romány
Pre niekoho uzavretá a smutná, pre ďalších záhadná a nedostupná, pre iných bláznivá čudáčka.  Karla si
svoje temné tajomstvá dokonale stráži a nikomu nedovolí nazrieť do svojho vnútra, až kým jej do života
nevstúpi veselý, bezprostredný a priateľský Marek a postupne si získa jej dôveru.

HLAVÁČEK, Oldo
Naša dobrá kapela / načítal Peter Lejko. - 538 min
slovenské príbehy
Ako Michal Dočolomanský pristál  s vetroňom na futbalovom ihrisku v Dolných Orešanoch. Ako Emília
Vášaryová vzkriesila  Vladimíra  Menšíka?  Ako Marián  Labuda pašoval  peniaze   cez  hranice  v detskom
autíčku? Čo je to Jurajova Slezáčkova peristaltika čriev? Tieto a stovky ďalších príbehov  nájdete v knihe
dlhoročného člena Činohry SND a čerstvého osemdesiatnika Olda Hlaváčka, ktorá tvorí pestrý kaleidoskop
spomienok na takmer štyridsať jeho hereckých kolegov.

KUBÍNYI, Mikuláš
Imrich Thurzo / načítal Peter Pilz. - 420 min
Biografické romány
Táto kniha pútavo a elegantne mapuje obdobie začiatku 17. Storočia. Imrich Thurzo bol účastníkom bitky na
Bielej hore a pravou rukou Gabriela Betléna počas jeho povstania. Napriek tomu, že zomrel mladý, jeho
život bol plný dobrodružstiev.

NEALOVÁ, Mary C.
Výlet do neba : Pravdivý príbeh / načítala Jitka Krišková. - 271 min
Skutočné príbehy
Podivuhodné rozprávanie lekárky o smrti, nebi, anjeloch a návrate späť.

NESBØ, Jo
Polícia / načítal Lukáš Šepták. - 1046 min
Nórske detektívne romány 
V nemocnici v Osle leží zranený človek v kóme. Polícia ho prísne stráži a nikto sa nesmie dozvedieť jeho
meno. V tom istom čase nájdu zabitého policajta na mieste, kde bola v minulosti spáchaná vražda, ktorú
neúspešne vyšetroval. Keď k nemu pribudnú ďalší dvaja zavraždení kolegovia, je jasné, že nejde o náhodu. 



ŠRANKOVÁ, Eva Ava
Izabela II. V tieni Notre-Dame 1439-1454 / načítala Dora Kulová. - 344 min
Slovenské historické romány
Príbeh pestrého života krásnej Izabely sa odohráva v stredovekom Francúzsku a čarovnej Florencii, vrcholí
a rozuzľuje sa v Paríži. Nájde Izabela de Vosges stratenú lásku, unikne nástrahám svojim nepriateľov, získa
milosť Karola VII., o ktorú ju pripravila Agnes Sorelová, či nastane ďalší obrat v jej živote a pocíti radosť
v náručí iného muža?
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ABULHAWOVÁ, Susan
Brieždenie v Ďženíne / načítala Jana Dolanská. - 756 min
historické romány 
Jednoduchá palestínska rodina žije v malebnej dedinke a z generácie na generáciu im zabezpečujú živobytie
olivové háje. Po vzniku štátu Izrael však stratia domov a dostanú sa do utečeneckého tábora v Dženíne. Hoci
túžia po domove, dejiny ukážu, že návrat sa nikdy neuskutiční. Román je pútavým rozprávaním o osude
štyroch generácií palestínskej rodiny počas izraelsko-palestínskeho konfliktu.

GIORDANO, Paolo
Ľudské telo / načítal Michal Novák. - 858 min
talianske romány
Rota mladých chlapcov, z ktorých najmladší má sotva dvadsať rokov, má pred sebou prvú veľlkú životnú
skúšku, vojenskú misiu v Afganistane.  Pri  odchode vojaci  ešte netušia,  že miesto,  kam ich posielajú,  je
jedno z najnebezpečnejších území celého konfliktu – základňa ICE v oblasti Gulistan. Chlapci, vyčerpaní
horúčavou, nudou a strachom zo smrti, žijú na základni ako im to dovľujú okolnosti. V absolútnom tichu
počúvajú tlkot vlastného srdca, šum svojho vnútra, neustávajúcu aktivitu ľudského tela.

KLEIN, Ivana
Zlatá kreditka / načítala Ivana Doričová. - 180 min
slovenské romány
Platí vždy rovnica – nájsť si bohatého a úspešného muža rovná sa šťastie? Sama z vlatstnej skúsenosti viem,
že nie je všetko zlato, čo sa blyští. V mojom príbehu sa volám Lila, som mladá žena, ktorá dúfa v lásku
a túži nájsť „Pána Božského“. Keď stretne bohatého a charizmatického Olivera, myslí si, že žije svoj sen.
Nájde Lila svoje šťastie alebo zostane uväznená medzi drahými vecami s prázdnotou v srdci?

KLEMPA, Jozef
Moje skúsenosti za svetovej vojny. Denník československého legionára z rokov 1914-1920 
/ načítal Jozef Lapšanský. - 540 min
Jozef Klempa vo svojom denníku z obdobia 1. svetovej vojny zaznamenáva svoj osud bežného vojaka od
narukovania  cez  zajatie  ruským  vojskom,  angažovanie  v československých  légiách,  až  po  návrat  do
oslobodeného Československa

MACOMBEROVÁ, Debbie
Penzión Ružový prístav / načítala Beáta Drotárová. - 665 min
americké romány
Jo  Marie  Roseová  krátko  po  svadbe  ovdovie.  Zo  zničujúceho  zármutku  za  manželom  sa  dlho  nevie
spamätať,  a tak sa rozhodne urobiť vo svojom živote  radikálnu zmenu.  Zanechá dobré miesto  v banke,
odsťahuje sa do mestečka Cedar Cove nad morskou zátokou a otvorí si malý penzión.

SHIRAKI, Masahiko
Masahikovými očami / načítal Lukáš Šepták. - 384 min
japonské príbehy



Kniha japonského novinára  žijúceho  na  Slovensku so  slovenskou manželkou  Oľgou Belešovou prináša
autentický  pohľad  cudzinca  na  kultúrne  rozdiely  medzi  Slovenskom  a Japonskom.  Kniha  je  nielen
spoločenskou sondou, ale aj príbehom človeka, ktorý si zvyká na novú životnú situáciu.

ZÁKOPČAN,  Marek
Zachovajte paniku!  Najzábavnejší spôsob, ako nájsť šťastie a neprísť pritom o rozum 
/ načítal Michal Novák. - 576 min 
slovenské romány
Nový semester priniesol Alexovi veľa zmien – rodičia sa vrátili z archeologickej výpravy, začal navštevovať
autoškolu a... zamiloval sa! Príťažlivá Laura je naplnením Alexových predatáv o ideálnom dievčati no snaha
získať  si  jej  srdce  mu prináša  kope  vtipných  nedorozumení  a trapasov.  Ešteže  má  po  boku kamarátov
ochotných podať mu pomocnú ruku.

BULÍK, Ivan
Afrika navždy / načítal Gabriel Lukáč. - 1424 min
cestopisné príbehy
Kniha prináša strhujúce príbehy, unikátne expedície  plné dobrodružstva a skutočnej  nefalšovanej Afriky.
Divoké kmene, splav rieky Godžeb, doteraz neprebádané oblasti Čierneho kontinentu. Príbehy vás vtiahnu
do scenérií Konga, Stredoafrickej republiky, Namíbie, Etiópie, Maroka, Mali a Mauretánie.

LAVRÍK, Silvester
Naivné modlitby / načítal Dušan Kubáň. - 1270 min
slovenské romány
Povedať o protagonistoch románu , že sú hrdinami,  by bolo nespravodlivé voči hrdinom predovšetkým.
Napriek tomu v nich heroizmus je dobre schovaný. Pre pozorného čitateľa môže byť zážitkom hľadať ho.
Skepsu príbehov v tomto kalendári  našich historických aj každodenných zlyhaní vyvažuje svižné tempo
rozprávania, prekvapivo nasvietené súvislosti a razantný humor.

SPARKS, Nicholas
Najdlhšia cesta ú načítal Lukáš Šepták. - 876 min
americké romány
Ira  a Ruth,  Sophia  a Luke.  Dve  dvojice,  ktoré  majú  len  málo  spoločné  a ktoré  delia  od  seba  roky
a skúsenosti. A predsa sa ich životy dojemne pretnú, aby nám pripomenuli, že aj tie najťažšie rozhodnutia
nás  môžu  priviesť  na  neobyčajné  cesty,  ktoré  ležia  za  hranicou  zúfalstva  a smrti  a povedú  nás  až  do
najhlbších zákutí nášho srdca.
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FILAN, BORIS
Umenie zablúdiť (Istanbul, Krakov, Sarajevo, Florencia) / načítal Peter Pilz. 510 min
Slovenské cestopisy
Boris Filan o sebe hovorí, že je tulák, s ktorým si cesta robí, čo chce. Nečíta sprievodcov, oveľa
viac ho zaujímajú obyčajní ľudia, pravdivejší a úprimnejší informátori o meste a jeho živote. V
ďalšej cestopisnej knihe blúdi autor po Istanbule, Krakove, Sarajeve a Florencii.

GRISHAM, JOHN
Platanový rad / načítal Dušan Kubaň. 1416 min
Americké thrillery
Seth Hubbard je bohatý podnikateľ. Zomiera na rakovinu. Nikomu neverí. Predtým, ako sa obesí
na starom platane, vlastnoručne napíše nový závet. Tento dokument vtiahne Hubbardove dospelé
deti, jeho čiernu gazdinú aj Jaka Brigancea do rovnako dramatického konfliktu, akým bol proces s
Carlom Leem Haileym, vďaka ktorému sa Jake preslávil. Nový závet vyvolá množstvo otázok, ale
na máloktorú odpovie. Prečo Hubbard odkázal takmer celý majetok svojej gazdinej? Ovplyvnila



chemoterapia a lieky proti bolesti jeho úsudok? A ako to všetko súvisí s miestom, ktoré kedysi
volali Platanový rad?

LEVIN, MARTIN
Valčík pre troch / načítal Michal Novák. 461 min
slovenské romány
Na rozdiel od väčšiny rovesníkov, ktorí svoje sny iba snívajú, devätnásťročný Oliver počúvne hlas
svojho srdca a po skončení strednej školy sa rozhodne vziať život do vlastných rúk. Nechce byť
ako všetci ostatní, študovať na vysokej škole, budovať si kariéru, založiť si rodinu, zapadnúť do
vyjazdených koľají. Chce žiť po svojom. Odsťahuje sa do malého mesta a začne robiť osobného
asistenta osamelému profesorovi filozofie na dôchodku. Oliver očakáva, že tu nájde správnu
cestu. Ako to však už v živote chodí, nakoniec nájde niečo celkom iné. Na prvý pohľad pokojné
ulice malého mesta totiž skrývajú veci, ktoré naháňajú strach.

ONDRIOVÁ, IVANA
Nezvestný / načítala Beáta Drotárová. 681 min.
slovenské romány
Aké je to prísť o vlastného syna? O malé, nevinné, päťročné dieťa, ktorému by predsa nikto nikdy
nemal ublížiť? A ktoré by nemalo len tak zmiznúť? Valentína Kalisová to vie. Po jej Oliverovi totiž
jedného dňa nebolo ani stopy! Nik ho nevedel nájsť, nik ho nevidel, nepočul kričať o pomoc.
Polícia bola bezradná, Valentína a jej manžel na pokraji síl. Dokonca aj po piatich rokoch je malý
Oliver Kalis stále nezvestný. Jeho otec sa snaží viesť normálny život, kandiduje na primátorské
kreslo, pokúša sa o záchranu manželky, ktorá podľa neho trpí ťažkými depresiami.

POOLOVÁ, SARA
Jed / načítala Dora Kulová. 681 min.
Americké historické romány
V lete roku 1492 sa v Ríme prebúdza obludné zlo. Brutálna vražda alchymistu Giordana spúšťa
zúfalé úsilie o odhalenie sprisahania. Krásna Francesca Giordanová je odhodlaná pomstiť otcovu
vraždu, keďže nikto z mocných o to nemá záujem. Poruší všetky pravidlá, aby získala miesto
travičky u kardinála Rodriga Borgiu. Stáva sa dôverníčkou jeho dcéry Lukrécie Borgiovej a
milenkou Cesara Borgiu. V pavučine zrady a úskokov prenasleduje otcovho vraha z hlbín
rímskeho židovského geta do výšin samého Vatikánu.

CZOBOR, VOJTECH
Hrdzavý kríž / načítal Igor Šabek. 680 min
slovenské historické romány
Čo majú spoločné dedinský farár, zjavenie Panny Márie, rodinná hrobka dávno mŕtveho grófa a
tichý blázon? Tajomstvo, ktoré smrdí cirkevným škandálom, odkrýva hĺbku našej viery. Každý
predsa  máme  svoje  tajomstvá.  Práve  ony  nás  robia  jedinečnými.  Ale  existujú  aj  veľké  tajomstvá,  
ktorých prezradenie nás môže stáť život. Alebo nás môžu doviesť k závratnému dedičstvu či k
odhaleniu pravdy.

MONOŠOVÁ, Martina
Lekcie z nenávisti / načítala Beáta Drotárová. 411 min
Slovenské ľúbostné romány
Po tom, ako ju vyhodí zbitú na ulicu uprostred výnimočne studenej marcovej noci jej mafiánsky
manžel Miro, zostane Irena Vikárová odkázaná na pomoc svojho dávneho milenca Sveťa. Vplyvný



Miro jej ale znemožní, aby si našla prácu, a tak je na neurčitý čas nútená prijať neslušný návrh
svojho právnika Alexa. Irena sa dáva dokopy, aby zosnovala pomstu manželovi. To jediné jej totiž
zostalo.

RIAPOŠ, Ján – BACIGALOVÁ, Eva
Mal som (vždy) šťastie / načítal Jozef Lapšanský. 540 min
autobiografia
Kniha rozhovorov novinárky a spisovateľky Evy Bacigalovej s paralympijským víťazom a
predsedom Slovenského paralympijského výboru Jánom Riapošom. Jeho osud a celý život sa
zmenil v sekunde, keď ako dvadsaťštyriročný úspešný mladý podnikateľ utrpel vážnu dopravnú
nehodu, po ktorej zostal pripútaný na vozíček. Pre niekoho by takéto vážne poranenie mohlo byť
dôvodom k zúfalstvu a depresii. Prvým dvom etapám sa dočasne nevyhol ani Ján Riapoš,
našťastie, jeho reakciou na tragickú udalosť nebola rezignácia.

SCHERHAUFEROVÁ, Ružena
Predajná láska / načítal Michal Novák. 831 min
slovenské romány
Úspešný podnikateľ, výrobca nábytku, by mohol byť šťastný a spokojný so svojím životom, keby
ho nepostihli typické problémy starnúceho chlapa. Náhodou spozná mladé dievča, ktoré si zarába
prostitúciou pri ceste. V snahe pomôcť Blanke sa pomaly vzďaľuje od svojej ženy Klaudie a
zapletie sa do nerovného vzťahu s ľahkou ženou. Keď do ľúbostného trojuholníka vstúpi aj
Blankina matka, začína sa jeho osobná dráma. Situácia mu prerastá cez hlavu, postupne sa
prepadá do zvláštneho spolužitia s dvoma ženami a v ošiali nespútaného sexu opustí manželku.

TARAGEĽ, Dušan – LISPUCHOVÁ, Silvia
Hádam ma nezabijú. Utajené historky z divadla / načítal Peter Lejko. 465 min
autobiografie
Prvý raz videl električku ako devätnásťročný, keď do Bratislavy pricestoval na pohovory na VŠMU.
„Sedlák v meste“, ako sám seba nazýva, ešte ani nezavrel ústa od prekvapenia, a už stál pred
prijímacou komisiou. Po vysokej zobrali Dušana Tarageľa ako jediného chlapca z ročníka do
Slovenského národného divadla. Tam sa kamarátil s Michalom Dočolomanským, ktorý rád robil
jeho deťom Mikuláša a učil ich neslušné pesničky. V divadle patril k hlavným spoluorganizátorom
slávneho fľašového posedenia, na ktorom sa každý rok zabávali všetci herci až do rána.
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BARIČÁK, Pavel Hirax
Sekundu pred zbláznením (Všetko je ako je) / načítal Michal Novák. - 1113 min
slovenské romány
Čistá láska staršieho chalana k neplnoletému dievčaťu proti celému svetu šermujúcemu s pravidlami,  so
systémom a zákonmi. Láska odvážne stojaca proti celej spoločnosti ochotná zomrieť za pravdu, silnejšia ako
spojené vedomie všetkých žijúcich bytostí. Poslední hrdinovia zeme, ktorí sú schopní svojím činom vyvaliť
bránu  pre  ďalších  nasledovníkov.  Hirax  ako  aktívny  hudobník  prvýkrát  vložil  dej  do  muzikantského
prostredia, kde sa snaží nájsť hranicu komerčnosti v protipóle zachovania vlastnej, čistej tváre kapely. A v
neposlednom rade sa tento román dotýka domáceho násilia rodičov konaného na svojich deťoch.

BARNETT, Kristine
Iskra. Príbeh matky, ktorá vychovala génia / načítala Jana Dolanská. - 675 min



americké skutočné príbehy
Kristinin syn Jacob má IQ vyššie ako Einstein, fotografickú pamäť a sám sa za dva týždne naučil integrálny
a diferenciálny počet.  Dnes má šestnásť,  študuje teoretickú fyziku a považujú ho za budúceho nositeľa
Nobelovej ceny. Avšak príbeh Kristininej cesty s Jakeom je o to výnimočnejší, že jeho nezvyčajný talent
takmer pohltil autizmus. Kristine cítila, že s tým musí niečo urobiť. Barnettovci neboli veľmi bohatí a okrem
finančných  problémov  musela  Kristine  čeliť  aj  vážnym  zdravotným  ťažkostiam.  Avšak  jej  odhodlanie
nakoniec prinieslo ovocie, ktoré na začiatku celého príbehu nikto neočakával. 

BURTONOVÁ, Jessie
Miniaturista / načítala Jitka Krišková. - 798 min
anglické romány
Jedného jesenného dňa v roku 1686 zaklope na dvere veľkolepého domu v najbohatšej časti Amsterdamu
osemnásťročná  Nella  Oortmanová.  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. 

CARLO, Filip
Mraziar. Spoveď mafiánskeho nájomného vraha / načítal Dušan Kubáň. - 1217 min
biografické americké romány
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. Ak mu niekto spôsoboval problémy, riešil ich vraždou. 

FEUCHTWANGER, Edgar – SCALI, Bertil
Môj sused Hitler. Skutočný príbeh židovského chlapca / načítal Dušan Kubáň. - 500 min
autobiografické romány
Malý  Edgar  vyrastá  obklopený  láskou  v  rešpektovanej  mníchovskej  rodine.  Jeho  otec  Ludwig  riadi
vydavateľstvo a pozná osobne Thomasa Manna, Bertolta Brechta či Richarda Straussa. Odkedy sa do domu
cez ulicu nasťahoval chlapík s hranatými fúzikmi,  dejú sa čudné veci. Nového suseda odváža a priváža
čierne auto, po večeroch sa uňho dlho svieti, hoci je doma sám. Volá sa Hitler. Nasledujúce roky sa na ulici
čoraz častejšie zjavujú hlučné skupiny jeho stúpencov i neprajníkov. Doma pribúdajú debaty, ako sa tento
krikľúň chystá vykynožiť Židov. Bezstarostné detstvo sa končí a Edgar s rodinou sa stáva rukojemníkom vo
vlastnej krajine. 

GALBRAITH, Robert
Hodvábnik / načítal Igor Šabek. - 1129 min
anglické detektívne romány
Keď spisovateľa Owena Quinea vyhlásia za nezvestného, jeho manželka sa obráti na súkromného detektíva
Cormorana Strikea. Počas Strikeovho vyšetrovania sa však zistí, že v prípade ide o viac ako si Quineova
manželka myslí. Nadaný autor práve dokončil „jedovatý“ rukopis knihy, ktorej vydanie by mohlo mnohým
ľuďom skomplikovať  alebo dokonca zničiť  život.  A je tak množstvo podozrivých,  ktorí  by mali  dôvod
spisovateľa umlčať. Keď Ouinea nájdu brutálne zavraždeného za bizarných okolností, začína sa boj s časom



GEORGE, Nina
Levanduľová izba / načítal Peter Pilz. - 750 min
nemecké romány
Jean Perdu sa vyzná v knihách a pozná ich liečivé účinky na všakovaké choroby duše. 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

HAMZOVÁ, Mária
Žiť, a pritom neumierať / načítala 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. Keď sa Olympia oslobodzuje z ťaživých pút manželstva, opäť ju zasiahne
zrada milovanej osoby. 

KING, Stephen
Pán Mercedes / načítal Lukáš Šepták. - 986 min
americké horory
Pred úsvitom čakajú v americkom meste zmietanom ekonomickou krízou stovky nezamestnaných mužov a
žien na otvorenie veľtrhu pracovných miest. 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. Mesiace plynú a vyšetrovanie nezmyselného brutálneho činu nikam nevedie. Penzionovaný
policajt Bill Hodges ťažko znáša traumu z nevyriešeného zločinu a dokonca uvažuje o samovražde, keď
dostane list od šialenca – priznanie k vraždám. To ho preberie z depresie a donúti konať, aby zabránil ešte
diabolskejšiemu útoku.

RIMOVÁ, Andrea
Nech prší, keď plačem / načítala Beáta Drotárová. - 703 min
slovenské romány
Nad dlhoročným priateľstvom dvoch mladých žien visí Damoklov meč, keď Viktória neplánovane podľahne
sile okamihu a strávi noc s Tamariným priateľom tesne po tom, ako ju požiada o ruku. Uvedomujú si, že
napriek nekonečnej láske k Tamare zlyhali. Napriek tomu, že do Viktóriinho života vstúpi nový muž a jej
hriech je s prívalom novej lásky potlačený, pravda vypláva na povrch a má široký dosah. 
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Červenák Juraj
Dobrodružstvá kapitána Báthoryho 4. Železný polmesiac / načítal Igor Šabek. - 873 min
slovenské historické romány 
Mierové rokovania zlyhali a k pohraničnému Ostrihomu prichádza obrovské turecké vojsko pod velením 
samotného veľkovezíra. Plánuje sa znovu oboriť na Viedeň, ale v ceste mu stojí moderná, dokonale 
vyzbrojená hornouhorská pevnosť Újvár – Nové Zámky. Pevnosť, ktorá je pevne rozhodnutá zastaviť 
obrovskú tureckú presilu. Odolá Báthory výzve, aby sa pripojil k obrane vlasti a celého kresťanského sveta? 

Savarijová Veronika
Keď na Haiti padá dážď / načítala Ivana Doričová. - 476 min
slovenské skutočné príbehy



Keď sa Anika rozhodne stráviť tri mesiace na ostrove Haiti ako sociálna pracovníčka, netuší, čo jej osud
prinesie. Spočiatku sa nič nevyvíja podľa jej predstáv – je zavalená prácou, obťažuje ju všadeprítomná špina
a odlišné zvyky domorodcov. Nemá ani chvíľu na to, aby uvažovala nad vlastnými problémami. Po jej boku
navyše pracuje  sebavedomý lekár  Jozef,  ktorý ju svojím správaním privádza  do zúrivosti,  a  zároveň ju
nesmierne priťahuje. 

Walter, Jess
Krásne trosky / načítal Petr Piltz - 935 min
americké romány
Jess Walter majstrovsky rozohráva životné osudy niekoľkých nezabudnuteľných postáv, ktorých osudy sa
vzájomne  prepletajú:  romantický  Pasquale,  sklamaná  herečka  Dee  Morayová,  ktorá  zanechá  sľubne  sa
rozvíjajúcu  filmovú  kariéru,  filmový  producent,  ktorý  plastickými  operáciami  bojuje  so  starobou,  jeho
mladá asistentka, ktorá sa nevie zmieriť s úpadkom filmovej tvorby, vojnový veterán, ktorý v Taliansku píše
neexistujúci román alebo samotný Richard Burton, ktorý často zahorel vášňou k filmovým hviezdičkám a
potom ich opúšťa. 

Benková, Jana
Dievča s mačacím menom / načítala Katarína Turčanová. - 450 min
slovenské romány
Sašu pri skúške šiat v kamarátkinom módnom butiku vyvedie z miery muž, ktorý sa na ňu pozerá cez 
výklad. Keď ju Alex osloví, Saša, uchvátená jeho šarmom, sa tvári, že je majiteľkou obchodu, a vymyslí si 
aj falošné meno, aby mu nemusela povedať, že žije iba v malom domčeku so sestrou a s malým Miškom. 
Alex ju pozve na rande, no Saša dlho netuší, že ani on nie je bez tajomstiev. 

Davisová, Broke
Stratení a nájdení / načítala Dora Kulová. - 404 min
austrálske romány
Príbeh o živote  a  láske  vás prinúti  smiať  sa a  plakať  zároveň a  naučí,  že  prežívanie  smútku môže byť
kľúčom k životu. V románe sa vrátite do svojho detstva rovnako ako Millie a precítite, aké je byť v objatí, v
ťažkostiach a v samote, aký úprimný a vtipný vie byť pohľad na život, a najmä, ako možno nájsť priateľstvo
a láskavosť na miestach, kde to najmenej čakáte. 

Karika, Jozef
Tma / načítal Pavol Pivko. - 419 min
slovenské romány
Televízny scenárista odchádza na osamelú horskú chatu v Malej Fatre. Chce si oddýchnuť od hektickej
práce aj napätého manželstva a vychutnať si pokojnú zimnú atmosféru. Zrazu sa však prihodí čosi nečakané
a pobyt sa zmení na desivú nočnú moru. Chata sa stáva väzením, hoci dvere nie sú zamknuté. Začína sa
zúfalý boj o prežitie. 

Roca Pich-Aguilera, Rosa
Ako byť šťastná s 1,2,3… deťmi / načítala Iveta Pospíšilová. - 229 min
výchova detí – rodičovstvo
Kniha  nie  je  len  sériou  abstraktných  rád,  ako  čo  zvládať,  ale  sériou  svedectiev,  ako vyzerá  všedný  či
sviatočný deň v rodine. Autorka má dar v skratke formulovať svoje skúsenosti, ktoré sa dajú použiť pri
výchove jedného dieťaťa,  ale  aj  pätnástich  detí.  Hovorí o stolovaní,  upratovaní,  výletoch,  športovaní,  o
škole, o smrti (najstaršia dcéra zomrela pred dvoma rokmi ako dvadsaťdvaročná), o trestoch i odmenách, o
sexe, o návštevách, peniazoch,  prioritách (najprv mama a otec),  o poklade starých rodičov...  A napokon
hovorí aj o svojom tajomstve, ktoré jej osobne umožňuje toto všetko zvládať. 

Pišťánek, Peter
Rukojemník. Lokomotívy v daždi / načítal Alfréd Swan. - 766 min
slovenské romány
Príbeh osemročného chlapca, ktorého rodičia sa nevrátili z návštevy Viedne späť za železnú oponu, a preto 
vyrastá u svojich starých rodičov. Žije obklopený svojimi detskými a dospelými priateľmi i nepriateľmi v 



takmer magickom prostredí Starej Vsi, navonok idylickej pohraničnej obce. 
Dej sa odohráva v polovici šesťdesiatych rokov minulého storočia a hlavný hrdina prežíva svoje detské 
dobrodružstvá, stvára bežné chlapčenské pestvá a popritom sa dozvedá aj niečo o živote, o jeho kráse i 
ťarche. To, že jeho rodičia sú relatívne blízko, a pritom beznádejne ďaleko, dodáva chlapcovmu príbehu 
zaujímavý paradox, ktorý sa vo svojej detskej naivite nakoniec rozhodne vyriešiť tak radikálne, ako len vie. 

Wallnerová, Bibiana
Sigillum mortis / načítala Dora Kulová. - 641 min
slovenské romány
Bol  to  symbol  mŕtveho  orla,  ktorý  sa  vyskytoval  na  rímskych  náhrobkoch.  Malo  to  vztýčené  krídla  a
ovisnutú hlavu. Sigillum mortis. pečať smrti. Povedal mi, že všetko, čo teraz robím, robím pod pečaťou
smrti... 

Pessi, Marisha
Nočný film / načítal Lukáš Šepták. - 1266 min
americké romány
Investigatívny novinár Scott McGrath prechádza hlbokou osobnou krízou: jeho súkromný život je v troskách
a jeho úspešná kariéra spľasla ako bublina. Obvinil tajomného režiséra Stanislava Cordovu z perverzných
a kriminálnych činov a jeho právnici novinára mediálne zdiskreditovali. Keď sa však jednej noci nájde telo
režisérovej  dcéry,  McGrath  je  presvedčený,  že  nejde  o  ďalšiu  tragickú  náhodu,  spojenú  so  zdanlivo
prekliatym rodom. Hoci  o  Cordovových temných a znepokojujúcich  filmoch tlač  už kadečo popísala,  o
samom režisérovi sa vie iba málo. McGrath sa rozhodne preniknúť hlbšie do jeho desivého, hypnotického
sveta, aj keď riskuje, že tentoraz môže prísť i o rozum. 

PUTOVNÝ SÚBOR 1153B

Eco, Umberto
Nulté číslo / načítal Peter Čižmár. - 363 min
talianske romány
Niekto sa vlámal do bytu novinára Colonnu. Páchateľ nepochybne hľadal disketu s kompromitu-júcimi 
informáciami, no nenašiel ju. Colonna nie je nijaký zelenáč a háklivý materiál ukryl na miesto, ktoré 
považuje za bezpečné. Bezpečné, lenže dokedy? 

Francis, Felix
Vydierač / načítal Michal Novák. - 715 min
anglické detektívne príbehy
Keď bývalý tréner Matthew Unwin zavraždí bookmakera, detektív Britskej dostihovej komisie Jeff Hinkley 
tuší, že to je len začiatok. Krátko nato sa začnú množiť prípady pozitívnych testov koní a k zodpovednosti sa
prihlási neznámy, skrývajúci sa za prezývku Leonardo. Za svoje mlčanie žiada päť miliónov libier, inak 
zverejní škandalózne informácie o dopingu, ktoré by mohli úplne zničiť dostihový šport v Británii. Dotiahne
Vydierač svoj plán do konca alebo sa ho podarí zastaviť? 

Genová, Lisa
Ľavá strana sveta / načítala Kristína Prekopová. - 646 min
americké romány
Sarah Nickersonová žije vo Welmonte, kde vedie hektický život ako viceprezidentka úspešnej firmy i ako
manželka a matka troch detí. Riadi každú minútu svojho života, až v jeden osudný deň má cestou do práce
ťažkú autonehodu. Zranenie mozgu jej úplne vymaže ľavú stranu sveta a Sarah si po prvýkrát musí všímať
detaily,  ktoré  ju  obklopujú,  vrátane  jej  matky,  ktorá  doteraz  v  jej  živote  chýbala.  Bez  toho,  aby  si
uvedomovala  jedlo  na  ľavej  polovici  taniera,  či  dokonca  svoju  vlastnú  ľavú  ruku,  v  prázdnote  tohto
zvláštneho polosveta hľadá odpovede o svojej minulosti i neistej budúcnosti. Keď sa pokúša znovu získať
zdravie a nezávislosť, pochopí, že jej skutočný osud možno leží ďaleko od sveta konferenčných hovorov,
tabuliek a grafov... 



Nesbo, Jo
Šváby / načítal Dušan Kubaň. - 825 min
nórske detektívne romány
Druhá časť krimisérie s populárnym detektívom Harrym Holem. Dej sa tentoraz prenesie do Bangkoku, kde
v jednom bordeli nájdu zavraždeného nórskeho veľvyslanca v Thajsku. V chrbte má zapichnutý nôž a v
taške fotografie s detským pornom. Keďže veľvyslanec udržiaval blízky kontakt s nórskym premiérom, na
ministerstve zahraničia sa šíri panika.  

Tan, Amy
Údolie zázrakov/ načítal Beáta Drotárová. - 1629 min
americké romány
Román spája dva kontinenty a opisuje obdobie od pádu poslednej čínskej dynastie po druhú svetovú vojnu,
stratený svet starého Šanghaja, fungovanie domov kurtizán aj život prisťahovalcov v meste. Je to príbeh o
matke a dcére, o prelínaní kultúry Západu a Východu, ale aj o sile či tvrdošijnosti lásky.  

Thelen, Marko
Dlhé tiene Karibiku. Slovenka obvinená z únosu detí na Haiti / načítal Michal Novák. - 1065 min
slovenské detektívne romány
Ostrov Haiti  sa  po  krutom zemetrasení  zmieta  v  chaose.  Medzi  humanitárnymi  pracovníkmi  pôsobí  aj
Slovenka Táňa Bergiová. Zo dňa na deň sa však jej život zmení na zlý sen, keď ju haitská polícia zatkne a
obviní z únosu štyroch detí a z ich predaja na nelegálnu adopciu. Jedinou jej záchranou môže byť detektív
Denis  Martinský,  ktorý  so  svojou  agentúrou  Citizpol  pomáha  zatknutým,  uneseným  alebo  strateným
Slovákom  v  zahraničí.  Bez  nájdenia  zmiznutých  detí  však  prepustenie  Táne  Bergiovej  nie  je  možné.
Martinský sa preto púšťa po stopách štyroch malých Haiťanov. Počas náročného a nebezpečného pátrania
naňho  čaká  množstvo  nástrah  a  desivých  prekvapení.  Postupne  získané  dôkazy  odhaľujú  hrôzostrašné
skutočnosti. 

Warrenová, Tracy Anne
Princezná a gróf / načítala Ivana Doričová. - 737 min
anglické ľúbostné romány
Čarovný romantický príbeh z novej trilógie o troch princeznách, ktoré spojilo priateľstvo a podobný osud.
Keď princezná Emma z Rosewaldu, malého európskeho kráľovstva, dostane list od brata so správou, že jej
dohodol  sobáš,  uvedomí  si,  že  bezstarostné  časy  sú  nenávratne  preč  a  prichádzajú  povinnosti.  Má len
osemnásť, budúceho ženícha v živote nevidela a jediné, po čom túži, je aspoň štipka dobrodružstva. Kým ju
naveky uväznia v manželstve bez lásky, chce okúsiť ozajstný život, a tak utečie do Londýna...  

Čičvák, Martin
Kukura – jeho život ako ho prežil Čičvák / načítal Peter Pilz. - 810 min
biografické romány
Príbeh dramatického života človeka, ktorý ako jeden z mála slovenských umelcov prešiel doslova celý svet,
osobne spoznal najvýznamnejších európskych umelcov svojej doby, preslávil sa v Nemecku a napokon sa
vrátil na Slovensko, aby dnes viedol jedno z najdôležitejších slovenských divadiel.  

Nesbo, Jo
Headhunters. Lovci mozgov / načítal Dušan Kubaň. - 600 min
nórske detektívne romány
Strhujúci thriller od jedného z najlepších autorov kriminálnych románov súčasnosti. Roger Brown pokladá
sám seba za najlepšieho headhuntera – lovca mozgov, čo je označenie pre človeka, ktorý dokáže získať pre
firmy vysokokvalifikovaných pracovníkov.  Miláčik žien Clas Greve je dokonalý kandidát  na akýkoľvek
manažérsky post. Navyše, vlastní nesmierne vzácny obraz od Rubensa, na ktorý si Brown ostrí zuby. Ak by
získal obraz, podarilo by sa mu tým vyriešiť všetky ekonomické problémy a manželka Diana, ktorá túži mať
umeleckú galériu, by bola konečne spokojná... 

Horst, Jorn Lier
Jaskynný muž/ načítal Lukáš Šepták. - 616  min



nórske detektívne romány
Najnovší detektívny román nórskeho autora začína úmrtím vo Wistingovom bezprostrednom susedstve. Len
o  tri  domy  ďalej  od  inšpektora  sedí  už  štyri  mesiace  pred  blikajúcim  televízorom  mŕtvy  muž.  Nič
nenaznačuje  tomu,  že  by  mala  smrť  kriminálne  pozadie.  Viggo  Hansen bol  „neviditeľný“  človek,  jeho
úmrtie  sa  nemá  prečo  ocitnúť  na  titulných  stránkach  novín,  no  niečo  na  jeho  skone  nedáva  pokoj
inšpektorovej dcére, novinárke Line. Zamýšľa napísať portrét celkom neznámeho muža, ktorý žije uprostred
dnešnej spoločnosti. Púšťa sa do pátrania a súčasne prichádza na policajnú stanicu hlásenie o ďalšom úmrtí. 
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BRAHAM, Ernest
Oči Maxa Carradosa / načítal Michal Novák. - 730 min.
anglické detektívne romány
Prípady slepého detektíva,  ktorý vďaka svojim geniálnym dedukčným schopnostiam rozlúšti  akúkoľvek
záhadu  a  vyrieši  každý  zločin.  Max  Carrados,  podobne  ako  Sherlock  Holmes,  vyšetruje  skôr  bizarné,
čudesné záhady než vraždy, i keď nejaká mŕtvola na čitateľa číha aj v tejto knižke...

CODDINGTON, Andrea
Divoké kone / načítala Daniela Švolíková. - 476 min.
slovenské romány
Príchod mladej kaskadérky Hany na statok Holzmanka vyvoláva v jeho majiteľoch spomienky na obdobie z
konca druhej  svetovej  vojny, keď ešte  patril  rodine karpatských Nemcov.  Holzmannovci  koncom vojny
utiekli pred drancujúcimi Rusmi a viac o nich nik nepočul. Ich majetok sa zákerným spôsobom dostal do rúk
človeka, ktorý sa pre moc a peniaze neštítil vraždiť. Šíri okolo seba nenávisť a potvrdzuje, že kto raz zabil,
zabije znova.. 

ČERNÁK, Mikuláš
Prečo som prelomil mlčanie / načítal Dušan Kubáň. - 397 min
autobiografie
Cieľom tejto knihy nie je zbavovanie sa zodpovednosti za spáchané zlo, pretože tak, ako som bol svojprávny
vtedy, som aj dnes. Chcem, aby ma čitatelia spoznali takého, aký som skutočne bol, ako som uvažoval,
konal. Za celé tie dlhé roky riešenia mojich káuz sa toho o mne popísalo veľa. Budem uvádzať skutočné
mená všetkých aktérov, pretože toto je to najdôležitejšie poslanie tejto knihy – skutočná pravda napísaná
rukou toho, kto ju prežil. 

FILAN, Boris
Rozhovor s tigrom. Benátky, Ľubľana, Terst, Dublin, Moskva, Berlín/ načítal Igor Šabek. - 470 min.
slovenské cestopisné romány 
Boris Filan hovorí, že mesto je jeho les. V novej cestopisnej knihe nám ponúka hneď niekoľko svojich lesov.
Vracia sa na známe miesta, objavuje nové. 

KELE, František
Čilské poludníky / načítal Igor Šabek. - 433 min.
slovenské cestopisné romány
Autor  precestoval  Čile  krížom-krážom počas  piatich  výprav.  Každá výprava mala svoje poslanie.  Popri
zvláštnostiach  južnej  pologule  opisuje  najkrajšie  a  najzaujímavejšie  zákutia  krajiny,  pripomína  históriu,
začiatky osídľovania, mestá - ako vnímal ich atmosféru v dnešnej dobe.

McHUGHOVÁ, Gail



Pulz / načítala Beáta Drotárová. - 913 min.
americké romány
Emily Cooperová, hlboko zranená na duši a nešťastná sama zo seba, je tentoraz ochotná riskovať všetko, len
aby mohla byť s mužom, ktorý od ich osudového stretnutia ovládol všetky jej myšlienky a sny. Ich vzťah sa
stále komplikuje a zostáva jej už len dúfať, že Gavin Blake ju stále miluje a odpustí jej.

NICHOLLS, David
My / načítal Michal Novák. - 1010 min.
anglické romány
Román o manželstve, rodičovstve a kríze stredného veku. Je tiež príbehom muža, ktorý sa usiluje zachrániť
svoj vzťah so ženou, ktorú miluje a snaží sa zblížiť so synom, ktorý mu občas pripadá ako cudzí. 

NESBØ, Jo
Polnočné slnko. Krv na snehu zanecháva stopy za polárnym kruhom / načítal Dušan Kubaň. - 409 min.
nórske detektívne romány
Sedemdesiate roky, ďaleký sever Nórska, opustená dedina Kasund. Jej obyvatelia sú laestadiáni, členovia
náboženskej sekty, ktorá zväzuje ich životy prísnymi pravidlami. Jedného dňa ich pokoj naruší cudzinec Ulf.
Tvrdí, že prišiel loviť vtáky. Na lovca však nevyzerá, dokonca nemá ani pušku. Nikomu nechce prezradiť, že
jedinou korisťou, ktorú tu chcú uloviť, je on sám. Zradil totiž Rybára, najväčšieho zločinca v Osle. Netuší,
na ktorej strane budú stáť miestni a či mu pomôžu zbaviť sa skutočného lovca. 

ŠRANKOVÁ, Eva Ave
Život v hriechu / načítala Kristína Prekopová. - 611 min.
slovenské historické romány
Nevšedný príbeh o láske, zrade, odvahe a vzácnej relikvii z čias stredovekého Talianska, keď sa hrdinské,
ale aj zvrhlé činy rytierov nezmazateľne zapísali  do dejín.  Odohráva sa krátko po Druhom lateránskom
koncile, ktorý nielenže ukončil pápežskú schizmu, ale bol na ňom uzákonený aj povinný celibát kňazov a
ich  manželstvá  boli  zrušené.  Popri  intrigách  vo  vtedajšej  spoločnosti  odhaľuje  príbehy  troch  hlavných
predstaviteliek – Adelasy, Arianny a Alessandry, ktorých život v nemalej miere ovplyvní jeden a ten istý
muž. 

URBANÍKOVÁ, Eva
Nakresli mi vietor / načítala Antónia Oľšavská. - 352 min.
slovenské romány
Skutočný príbeh Slovenky Marcely,  ktorú zaslepila vášeň a zamilovanosť až tak, že skončila vo väzení.
Kniha o tom, aká tenká je hranica medzi správnym a nesprávnym, aká krehká je sebaláska v porovnaní s
túžbou po tom, aby sme boli milované mužom. Je o materinskej láske, o zlyhaní, o ľudskej zlobe a o tom, že
za mrežami slovenských väzníc sedí mnoho osudov, ktoré sa do novín nedostanú.
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Bjørk, Samuel
Cestujem sama / načítal Igor Šabek. - 1050  min
nórske detektívne romány
Muž na prechádzke v lese nájde na strome obesené dievčatko, odeté ako bábika. Na chrbte má školskú 
aktovku a okolo krku priviazanú tabuľku s nápisom Cestujem sama.
Prípadu sa ujme policajný vyšetrovateľ Holger Munch a veľmi rýchlo pochopí, že bude potrebovať pomoc 
bývalej kolegyne Mie Krügerovej. Len ona dokáže spozorovať stopy, ktoré všetkým naokolo unikajú. Lenže 



Mia, kedysi energická a plná života, má vážne psychické problémy. Holger Munch sa ju rozhodne vyhľadať 
a presvedčiť, aby mu pomohla s vyšetrovaním. 

Bulbeck, Soňa
Ženy z Rijádu / načítala Katarína Turčanová. - 710  min
slovenské romány
Hrdinkami sú štyri zrelé ženy, ktoré sa stretli v Rijáde, v hlavnom meste Saudskej Arábie, a vďaka silnému
putu priateľstva,  ktoré sa medzi  nimi vytvorilo,  sa ich osudy prepletajú,  aby sa nakoniec  každá z  nich
vybrala opäť svojou vlastnou cestou... 

Bulbeck, Soňa
Z Rijádu do sveta / načítala Katarína Turčanová. - 712  min
slovenské romány
Slovenská a česká komunita v Rijáde je úžasne životaschopná a vznikajú tam priateľstvá na celý život. Prvá
kniha Ženy z Rijádu bola o priateľstve a nie je tomu inak ani v druhej. Je o silných ženách, ktoré tu žijú,
pracujú,  milujú,  riešiaproblémy,  stretávania  aj  rozchody,  stratu  blízkych  duší  aj  každodenné  problémy
prežitia. Tak, ako všetky ostatné ženy na svete...

Bulbeck, Soňa
Vo svete a v Rijáde / načítala Katarína Turčanová. - 703 min.
slovenské romány
V roku 2015 je situácia na Blízkom východe v stredobode pozornosti celého sveta. Pokračujúca vojna v
Sýrii, kruté praktiky Islamského štátu, nepokoje v Jemene, nová saudská vláda... Ako toto všetko ovplyvní
život našich hrdiniek, ktoré teraz žijú v rôznych častiach sveta?  

Holdenová, Wendy
Odsúdení prežiť/ načítal Igor Šabek. - 896 min.
anglické príbehy – koncentračné tábory
Keď  Slovenka  Priska,  Poľka  Rachel  a  Češka  Anka  prešli  v  roku  1944  cez  nechválne  známu
bránu najväčšieho nacistického koncentračného tábora Auschwitz II. - Birkenau, ukrývali tajomstvo - všetky
boli v druhom stave. Osamelé a vydesené sa v kútiku duše rozhodli, že si nenechajú vziať to jediné, čo im
ostalo - svoj život a život svojich nenarodených detí. 

Keleová-Vasilková, Táňa
Vône života / načítala Jana Dolanská. - 558 min.
slovenské romány
Vône v našich životoch sú premenlivé ako dni striedajúce sa s nocou. Zároveň majú v sebe čosi krásne
nemenné. Vôňu domova... a lásky. Takmer všetky po nej túžime. Magda a Lenka, hrdinky príbehu, nie sú
výnimkou. Túžia po istote a láske ako milióny iných žien na celom svete. Inak je to s Alicou. Sníva o práci v
zahraničí, o slobode a manžela ani deti k svojmu šťastiu nepotrebuje. No možno je to celkom inak. 

Knitl, Michal
Farebný svet. Za tajomstvami Indie. Horami Nepálu a ľuďmi Bangladéša / načítal Igor Šabek. - 1052 min.
slovenské cestopisné romány
Cestopis  je  o  šesťmesačnom  putovaní  krížom-krážom  v  Indii,  66  dňoch  a  takmer  600  prešliapaných
kilometroch v nepálskych Himalájach a 3 týždňoch s úžasnými ľuďmi v Bangladéši…

Kossak, Zofia
Abrahám. Zmluva s bohom / načítal Peter Pilz. - 1230 min.
náboženské biografické romány 
Román zachytáva historický úsek zo slávnych dejín židovského národa. Biblický príbeh o Abrahámovi sa 
opiera o fakty zo Svätého písma, Starého zákona. Autorka ho však obohatila množstvom poznatkov 
týkajúcich sa náboženstva, kultúry, vzdelanosti, staviteľstva či umeleckých remesiel. 

May, Peter



Výnimoční ľudia / načítal Igor Šabek. - 763  min.
škótske detektívne romány
Píše  sa  august  roku 1996  a  celý  Paríž  je  šokovaný  záhadným zmiznutím  jedného  z  najvýznamnejších
francúzskych intelektuálov svojrázneho odborníka na francúzsku kinematografiu Jacquesa Gaillarda. Jediná
indícia, ktorú po sebe zanecháva, je tajuplná poznámka v diári na pracovnom stole. Mad a minuit.  Koho
alebo čo označuje?  

Warrenová, Tracy Anne
Tvrdohlavá princezná / načítala Ivana Doričová. - 612 min
americké ľúbostné romány
Podmanivý príbeh  z  trilógie  o  troch  princeznách,  ktoré  spojil  osud a  priateľstvo.  Princezná  Ariadne  je
znechutená londýnskou pokryteckou morálkou a túži po nezávislosti. Neverí, že stretne pravú lásku, a tak si
namiesto manžela začne hľadať milenca – aj za cenu, že si tým zničí povesť. Keď sa o jej pláne dozvie princ
regent Rupert Whyte, v snahe uchrániť princeznú pred škandálom sľúbi, že do tajov telesnej rozkoše ju
zasvätí on sám. Zakázané dobrodružstvo plné vášne – to je presne to, o čom Ariadne snívala. Nebude však
cena, ktorú zaň zaplatí, privysoká? 
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CONNELLY, Michael
Rozsudok ulice / načítal Dušan Kubáň. - 965 min.
americké detektívne romány
Advokát Mickey Haller má za sebou ťažké obdobie rekonvalescencie po poslednom prípade, pri ktorom
takmer prišiel o život, a chystá sa vrátiť do veľkej hry americkej justície. Kým sa stihne poriadne usadiť na
zadnom sedadle  svojho lincolna,  zavraždia  jeho  slávneho  kolegu  a  on  chtiac-nechtiac  zdedí  nesmierne
výnosný prípad

CONRAD, Joseph
Lord Jim / načítal Michal Novák. - 1076 min.
anglické romány
Lord Jim je tragický príbeh mladého námorného dôstojníka, ktorého prenasleduje pocit, že stratil svoju česť,
keď v zdanlivo beznádejnej situácii opustil potápajúcu sa loď bez ohľadu na ohrozených cestujúcich, a ktorý
hľadá vykúpenie z viny v obetavej pomoci domorodcom v zapadnutej malajskej dedine pri obrane proti
vpádu belošských kolonizátoro

GAHÉROVÁ, Lenka
Sen z modrého domu / načítala Jana Dolanská. - 682 min
slovenské romány
Čo sa musí stať, aby sme sa rozhodli v päťdesiatke zmeniť život? Na prvý pohľad katastrofa, no nakoniec
poznanie, že sa nič lepšie nemohlo stať, lebo kto správne hľadá, dostane za stratené niečo oveľa cennejšie

JANČOK, Ľubomír
Iná ale stále blízka/ načítala Jana Dolanská. - 198 min.
slovenské príbehy
Kniha ponúka dve úrovne čítania. Môžeme ju vnímať ako popularizačnú kultúrno-spoločenskú konfrontáciu
dvoch krajín alebo ako príbeh stretnutí a lásky dvoch mladých ľudí rozličných kultúr

FARTELOVÁ, Marta



Anjel v pekle, diabol v nebi / načítala Kristína Prekopová. - 443 min.
slovenské romány
Iveta a Richard sú zamilovaní,  pekní a perspektívni mladí ľudia,  ktorí si chcú sľúbiť lásku a vernosť v
dobrom  i  zlom,  v  zdraví  i  chorobe,  v  bohatstve  i  chudobe.  Posledným  detailom,  ktorý  má  umocniť
dokonalosť  tejto  jedinečnej  chvíle,  má  byť  návrat  Ivetinho  strateného  brata,  ktorého nevidela  viac  ako
pätnásť rokov. Alanov odchod z domova tesne po dosiahnutí dospelosti je zahalený rúškom tajomstva a ani
Richardovo naliehanie nedokáže prelomiť Ivetino tvrdohlavé mlčanie. 

LAGERCRANTZ, David
Dievča, ktoré uviazlo v pavúčej sieti / načítal Michal Novák. - 1128 min.
švédske kriminálne romány
Časopis  Millennium  má  nových  vlastníkov.  Lisbeth  Salanderová  sa  zdanlivo  bezdôvodne  zapojí  do
hackerského  útoku.  Špičkový  odborník  na  výskum  umelej  inteligencie  profesor  Frans  Balder  zavolá
uprostred  noci  Blomkvistovi,  aby  ho  informoval,  že  disponuje  šokujúcimi  informáciami  o  amerických
tajných službách. 

ROBERTSOVÁ, Nora
Sen v bielom / načítala Beáta Drotárová. - 699 min.
americké ľúbostné romány
Štyri kamarátky z detstva sa stali majiteľkami svadobnej agentúry Sľub. Mac, Laurel, Emma a Parker sa ako
malé dievčatá rady hrávali na nevesty a teraz sú svadby pod ich taktovkou tie najvychýrenejšie v okolí.
Mackensie Elliotová vďaka svojmu fotografickému talentu zachytáva chvíle, ktoré ako dieťa sama nezažila,
pretože jej  rodičia  sa rozviedli.  Práve sa chystá  na schôdzku s klientmi,  keď sa za mierne povážlivých
okolností stretne s nevestiným bratom. Rodinne založený stredoškolský profesor angličtiny Carter Maguire
nie je jej typ, ale už prvý bozk toto presvedčenie riadne naštrbí. 

ROBERTSOVÁ, Nora
Ustlané na ružiach / načítala Beáta Drotárová. - 675 min.
americké ľúbostné romány
Jack Cook a Emma sa poznajú už dlhé roky. Jack je blízkym priateľom Parkerinho brata, a preto tak trochu
patrí do rodiny. Šarmantný architekt si jedného dňa uvedomí, že jeho priateľské city k Emme prerástli do
niečoho hlbšieho. Keď mu Emma opätuje náhodný bozk, vzťahy v Sľube sa odrazu všetko komplikuje.
Problém je v tom, že zatiaľ čo Jack sa trvalého vzťahu bojí ako čert kríža, Emma túži po láske na celý život

ROBERTSOVÁ, Nora
Čaro okamihu / načítala Beáta Drotárová. - 682 min.
americké ľúbostné romány
Laurel je až po uši zamilovaná do Parkerinho staršieho brata, no vytrvalo to tají,  dokonca aj sama pred
sebou. Je presvedčená, že do spoločenských kruhov tohto prvotriedneho právnika sa nehodí. Delaney Brown
sa k nej správa ako brat, chce ju ochraňovať a pomyselnú hranicu medzi láskou a priateľstvom neprekročí
ani za svet – ale len do chvíle, keď ho Laurel v záchvate hnevu pobozká

ROBERTSOVÁ, Nora
Navždy spolu / načítala Beáta Drotárová. - 678 min.
americké ľúbostné romány
Parker Brownová premenila svoj veľký sen z detstva na skutočnosť. Dnes je z nej úspešná riaditeľka Sľubu,
ktorá plní aj tie najfantastickejšie priania každej nevesty. Nič pre ňu nie je nemožné. Čochvíľa sa budú



konať tri mimoriadne svadby – vydávajú sa jej najlepšie priateľky a kolegyne. Ona na lásku akosi nemá čas.
Automechanik a kamarát jej brata Dela Malcolm Kavanaugh chce mať vo všetkom jasno. Vŕta sa vo veciach
dovtedy, kým nezistí, ako fungujú, a rovnako skúma aj povahu dlhonohej Parker. 
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BALKO, Peter
Vtedy v Lošonci. Via Lošonc / načítal Igor Šabek. - 291 min
slovenské romány
Román z metropoly juhu je prozaickým debutom Petra Balka, víťaza literárnej súťaže Poviedka 2012.

BANÁŠ, Jozef
Kód 7 / načítal Igor Šabek. - 1092 min
slovenské romány
Príbeh sa odohráva v himalájskom kráľovstve Bhután - krajine, ktorá má ako jediná na svete oficiálnu štátnu
doktrínu hrubé domáce šťastie a nie hrubý domáci produkt. 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.  Vyvracajú  mýtus našej civilizácie  o prospešnosti  „boha neustáleho
rastu". Autor odvážne tvrdí, že tento boh vyhovuje najmä nenásytným bankám, mediálnym manipulátorom a
mocichtivým politikom.

BJØRK, Samuel
Sova / načítal Peter Čižnár. - 891 min
detektívne romány – nórske romány
Tri mesiace nezvestnú tínedžerku Camillu Greenovú našli v lese. Niekto ju rituálnym spôsobom zavraždil,
možno aj týral a mučil. Vyšetrovaním prípadu je poverený kriminalistický veterán Holger Munch a jeho
geniálna kolegyňa Mia Krügerová. Spočiatku nenachádzajú nič, žiadne dôkazy, nemajú sa čoho zachytiť.
Zapracuje  však mladý hacker  a náhoda.  Kruh sa pomaly uzatvára  a  všetko nasvedčuje tomu,  že medzi
vraždou a udalosťami, ktoré sa odohrali pred mnohými rokmi, by mohla existovať nejaká súvislosť.

BRIZZI, Fausto
Pre tvoje dobro / načítal Lukáš Šepták. - 425 min
talianske romány
Medzi slovnými spojeniami chcieť dobro a konať dobro je zásadný rozdiel. Deprimovaný Diego Anastasi si
tento významový odtienok uvedomí až ako štyridsaťšesťročný, keď 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.  V snahe vymaniť sa z citového prázdna, do ktorého spadol, sa začne
angažovať pre dobro svojich blízkych. Výsledok jeho konania je zrejmý: každému z nich zničí život. 

BUNN, D. - OKE, J.
Judita. Cesta do Damasku / načítala Jana Dolanská. - 814 min
náboženské romány – americké 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. Jakub, brat Abigail je u Džamala vodcom karaván.
Patrí spolu so sestrou do spoločenstva kresťanov, ktoré sa nazýva Cesta. Jedného dňa dostáva úlohu zaniesť
životne dôležitú správu Ježišovým nasledovníkom do Júdey.

KARIKA, Jozef
Trhlina / načítal Rasťo Piško. - 759 min
slovenské romány
Po vydaní mysteriózneho trileru Strach sa autorovi ozval človek, ktorý mu vyrozprával naozaj desivý príbeh.
Jozef Karika jeho rozprávanie zaznamenal, mnohé tvrdenia overil, doplnil o vlastné zistenia a spracoval do
tejto knihy. Na jej stránkach rozmotáva tajomný, tragický a hrôzostrašný prípad. Zároveň poodhaľuje jednu
z  najväčších  záhad  Slovenska  –  nevysvetliteľné  miznutie  ľudí  v  pohorí  Tribeč.  Legenda,  zámerná



mystifikácia alebo desivá skutočnosť? Túto otázku si kladie aj autor, predkladá strhujúci hororový príbeh a
necháva na čitateľovi, aby našiel odpoveď.

LEEOVÁ, Harper
Nezabíjate vtáčika / načítala Jana Dolanská. - 750 min
americké romány
V  tridsiatych  rokoch  dvadsiateho  storočia  zasiahne  Spojené  štáty  hospodárska  kríza,  hoci  ospalého
provinčného mestečka Maycomb v Alabame sa dotkne len okrajovo. V tom období je najväčšou starosťou
dvoch súrodencov Scout a Jema a ich priateľa Dilla to, ako vylákať z domu miestneho čudáka a čím si
skrátiť dlhé chvíle. Keď však obvinia mladého černocha zo znásilnenia bieleho dievčaťa, udalosti naberú
rýchly  spád.  Obhajoby  sa  ujme  Scoutin  otec  Attikus  Finch.  Čaká  ho  však  márny  boj  s  predsudkami,
strachom  a  nevraživosťou.  Od  obyvateľov  mestečka  poznačeného  rasovou  nenávisťou  dostáva  hanlivú
nálepku obhajca negrov, čo sa negatívne dotkne aj jeho detí.

NAHAI, Gina B.
Anjel nad Teheránom / načítala Silvia Donová. - 758 min
anglické romány
V jednu hviezdnatú noc uvidí päťročná Lili svoju matku Roxanu, ako vychádza na balkón, narastú jej krídla,
vzlietne  a  zmizne  kdesi na oblohe.  Lili  sa  ju  rozhodne nájsť a  jej  pátranie  po matke  ju  zavedie  až do
Roxaninho detstva a to je fascinujúcim rozprávaním o drsnom živote v teheránskom židovskom gete, o svete
bohatej iránskej aristokracie, o živorení v tureckých nevestincoch až po nový život v Los Angeles.

NEMČOK, Peter
Z pekelných hlbín do výšin nebeských. Rwanda, Uganda, Etiópia / načítal Gabriel Lukáč. - 413 min
slovenské romány – cestopisné romány
Cestopisná črta z autorových ciest po Východnej Afrike (Rwanda, Uganda, Etiópia). Okrem autentických
zážitkov je doplnená o stručnú históriu jednotlivých krajín.  Najmä v druhej časti  knihy (Etiópia),  autor
popisuje  prácu  v  teréne  so  svojim  spoločníkom,  ktorá  je  dosť  tajuplná,  nakoľko  sa  zaoberá  bližšie
nešpecifikovanými meraniami v oblasti aktívnych i driemajúcich vulkánov Veľkej priekopovej prepadliny.
Tu je taktiež zaznamenaný únos autora skupinou domorodcov, jeho pobyt v zajatí a vydarený útek zo zajatia.

VARÁČKOVÁ, Miroslava
Len to nikomu nepovedz / načítala Ivana Šeptáková. - 483 min
slovenské romány – 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. Keď nevinné žartíky prerastú v priamočiaru tyraniu, Eva nachádza jedinú radosť zo
života už len pri tanci. Tam jej osud uštedrí poslednú a najtvrdšiu ranu menom láska.
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COELHO, Paulo
Špiónka / načítala Dora Kulová. - 185 min
biografické romány – porutgalské romány
Autor zrekonštruoval biografiu slávnej špiónky prostredníctvom fiktívnych listov,  ktoré napísala svojmu
právnikovi  z  väzenia  Saint-Lazare  v Paríži  a  zanechala  svojej  dcére.  Chcela,  aby ju  jej  jediná  dedička
spoznala a pochopila dôvody, prečo sa rozhodla viesť intenzívny život plný dobrodružstva, lásky a intríg.

HANNAHOVÁ, Sophie
Agatha Christie - Záhada zavretej schránky / načítala Dora Kulová. - 485 min.
detektívne romány – anglické romány
Lady Athelinda Playfordová plánuje usporiadať vo svojom sídle Clonakilty večierok, no nepôjde o bežnú
spoločenskú udalosť.  Lady sa totiž  náhle rozhodla zmeniť svoj  závet  a na večeri  sa to  chystá  oznámiť



prítomným. Medzi hosťami sa nachádzajú i dvaja muži, s ktorými sa hostiteľka ešte nikdy nestretla: slávny
detektív Hercule Poirot a inšpektor Edward Catchpool  z londýnskeho Scotland Yardu. Ani jeden z nich
netuší, prečo ho pozvali – vari sa lady Playfordová obáva, že sa stane obeťou vraždy? 

HRAŠKOVÁ, Eva
Len kým si tu / načítala Zuzana Barilová. - 605 min
slovenské romány
Michaela, mladá a úspešná žena, stráca pevnú pôdu pod nohami. Všetko sa začína, keď otvorí doručený e-
mail  s fotkami cudzích žien v náručí  jej  priateľa.  Nepríjemné kolegyne ju prinútia  opustiť  prácu,  ktorú
milovala. Dlhoročný vzťah sa jej rúca a zdravotný stav naberá katastrofické obrátky. Túži sa vrátiť k rodine,
na miesta, kde vyrastala. Počas jazdy autom jej príde zle, zastaví a náhodne stretáva lekára, ktorý sa jej snaží
pomôcť. Príchod do domu starých rodičov jej vykúpenie neprináša. 

LABAS, Camille
Autostopom s troma deťmi / načítala Katarína Turčanová. - 779 min
autobiografické príbehy
V cestopisnej knihe s autobiografickými črtami sa autorka delí s nami o zážitky zo svojich dobrodružných
ciest. Kuriózne je, že autorka väčšinu ciest podnikla autostopom – sama i s tromi deťmi – od Atlantiku po
Kaukaz, od Škandinávie po Gibraltár. Bolo to cestovanie na vlastnú päsť, naverímboha – bez máp a bez
sprievodcov, bez akýchkoľvek zábezpiek a poistení, iba s jedným malým ruksakom. 

MICHELSOVÁ, Elizabeth
Ako prísť o lorda / načítala Silvia Donová. - 522 min
ľúbostné romány – americké romány
Keď sa Andrew Clifton, hrdý a neprístupný lord Amberstall,  stane terčom posmechu svojich priateľov z
londýnskej smotánky, zanevrie na mesto a utiahne sa do ústrania na škótsky vidiek. Keď sa na matkinu
žiadosť vracia domov, na ceste do Londýna sa mu zraní kôň a Andrew z neho padne k nohám krásnej,
temperamentnej a excentrickej Katie Moorovej. Hoci je Katie dcérou grófa, odjakživa sa lepšie cítila v stajni
s koňmi než v snobskej spoločnosti. So svojím osamelým životom je spokojná a vonkoncom neráta s tým, že
jej doň raz vtrhne škrobený lord a obráti ho naruby...

MAY, Peter
Šachové figúrky / načítal Peter Pilz. - 750 min
škótske romány
Fin Macleod sa rozhodne začať po rozvode nový život. Vracia sa na rodný ostrov, opraví si rodičovský dom
a začne pracovať na prípade pytliakov, ktorí žijú z výnosného čierneho obchodu s divo žijúcimi lososmi. Pre
bývalého policajného detektíva to mala byť hračka, no keď sa spolu s kamarátom stane svedkom zvláštneho
prírodného úkazu, pri ktorom sa samovoľne vyprázdnilo jazero, nastane zlom.

MANKELL, Henning
Neviditeľný múr / načítal Igor Šabek. - 1134 min
detektívne romány – švédske romány
Pred bankomatom leží  mŕtvy muž s  bielym lístočkom v ruke.  V Ystade  dve mladé  dievčatá  zavraždia
taxikára.  Výpadok prúdu odpojí  od  elektriny  veľkú časť  južného Švédska.  Vysvetlenie  sa  nachádza  vo
vzdialenej budove rozvodne, kde leží mŕtvola, ktorá pripomína múmiu. Komisár Wallander začína tušiť, že
všetky tieto udalosti spolu súvisia. 

Ölvecký, Noro
Nečakaná diagnóza / načítal Igor Šabek. - 728 min
slovenské romány
Peter Rybanský, jediný syn biológa Tomáša a zdravotnej sestry Klaudie, náhle ochorie a je hospitalizovaný
na infekčnej klinike. Napriek veľkému úsiliu sa nepodarí určiť správnu diagnózu a jeho stav sa zhoršuje. Do
boja o synov život vstupuje aj Tomáš. Keď mu vďaka skúsenostiam a vedomostiam z biológie skrsne v
hlave podozrenie, o akú chorobu môže ísť, bez váhania sa púšťa do pátrania po jej pôvodcovi a robí všetko
preto, aby svoje domnienky potvrdil alebo vyvrátil.



SPARKS, Nicholas
V tvojich očiach / načítala Jana Dolanská. - 1066 min
ľúbostné romány – americké romány
Colin Hancock má za sebou sériu bitiek a násilností, visí nad ním hrozba väzenia, preto je rozhodnutý za
každú  cenu  sa  vyhnúť  chybnému  kroku.  Sústreďuje  sa  výlučne  na  štúdium  pedagogiky  a  vyhýba  sa
všetkému, čím si v minulosti ničil život. Mladá advokátka Maria Sanchezová, usilovná dcéra mexických
imigrantov,  je  obrazom konvenčného  úspechu.  Maria  má  za  sebou  traumatizujúcu  skúsenosť,  ktorá  ju
prinútila  vrátiť  sa  do  rodného  mesta.  Náhodné  stretnutie  na  ceste  uprostred  daždivej  noci  zmení  život
obidvom. Keď celkom neočakávane medzi nimi vzplanie láska, nemajú odvahu predstavovať si spoločnú
budúcnosť

SVEEN, Gard
Peklo je otvorené / načítal Igor Šabek. - 862 min
detektívne romány – nórske romány
Tommy Bergmann prichádza na miesto činu v byte, kde objavili zmasakrovanú mladú prostitútku. Zranenia,
ktoré  dievča  utŕžilo,  sa  znepokojivo  podobajú na spôsob,  akým svoje  obete  v minulosti  doriadil  učiteľ
Anders Rask. Ten sa k vraždám priznal a už roky sedí izolovaný na uzavretom oddelení psychiatrickej
nemocnice. Matka jednej zo zavraždených je presvedčená, že bývalého učiteľa odsúdili nespravodlivo. Pri
pátraní po pravde zablúdi Tommy Bergmann s kolegyňou Susanne Bechovou do najtemnejších labyrintov
ľudskej duše.
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BERLIN, Lucia
Manuál pre upratovačky / načítala Jana Dolanská. - 600 min
americké príbehy
Rozprávačkou je dievča, žena, ktorá sa snaží nájsť zmysel vo všednosti sveta na okraji spoločnosti. V knihe
sa  čitatelia  a  čitateľky  stretávajú  so  starými  Indiánmi,  narkomafiánmi,  kráľovnami  krásy  či  svojskými
lekármi,  ktorým sa  trasú  ruky,  ale  predovšetkým s  rozprávačkou  –  so  ženou,  ktorá  vidí  krásu  v  tých
najtemnejších zákutiach ľudskej duše a má pochopenie pre ľudské chyby a slabosti. 

SILVA, Daniel
Čierna vdova / načítal Igor Šabek. - 900 min
špionážne americké romány
Špión a reštaurátor Gabriel Allon sa chystá prevziať funkciu riaditeľa izraelskej tajnej služby, no v poslednej
chvíli  mu tom zabráni  bombový útok  v  parížskej  štvrti  Marais.  Francúzska  vláda  požiada  Allona,  aby
odstránil strojcu útoku, prv než udrie znova. Hľadaným teroristom je muž, ktorého volajú Saladin. Ak ho
chce Allon dolapiť, musí nastrčiť agentku do najnebezpečnejšej teroristickej skupiny na svete. Na Gabrielov
príkaz vystupuje ako čierna vdova bažiaca po pomste. Čaká ju nebezpečná cesta z parížskych predmestí cez
ostrov Santorini a islamský kalifát až do Washingtonu, kde Saladin plánuje apokalyptickú noc hrôzy, ktorá
má zmeniť chod svetových dejín.

WARRENOVÁ, Tracy Ann
Zvodný gróf / načítala Beáta Drotárová. - 768 min
anglické romány
Po škandále, ktorý pobúril celú smotánku, je lady Jeannette Brantfordová nútená opustiť rodinné sídlo v
Anglicku a presťahovať sa k príbuzným na írsky vidiek. Cestou do nového domova sa zoznámi s diabolsky
príťažlivým architektom Darraghom O´Brienom a vďaka nemu sa jej trest zmení na vzrušujúce dni plné
erotického iskrenia. A hoci má Jeannette v pláne vydať sa jedine za vojvodu, nedokáže v sebe potlačiť túžbu



po Darraghových bozkoch.  Pritom netuší,  že  očarujúci  Ír  je  v skutočnosti  gróf  z Mulhollandu,  ktorého
nesmierne baví hrať sa na nedosiahnuteľného. 

ČERVENÁK, Juraj
Diabol v zrkadle. Štvrtý prípad kapitána Steina a notára Barbariča / načítal Igor Šabek. - 709 min
Nad  Viedňou,  niekdajším  sídlom  cisára,  sa  sťahujú  mračná.  Špióni  biskupa  Khlesla  zavetrili  stopu
protestantského  sprisahania,  ktorého  cieľom  je  likvidácia  najvyšších  katolíckych  hodnostárov.  Obeťou
prvého útoku sa stane sám arcivojvoda Matej Habsburský. Kým lekári bojujú o jeho život, Stein, Barbarič a
Jaroš v uliciach Viedne a blízkom okolí pátrajú po neúprosnom vrahovi. Možno je to úloha nad ich sily - za
maskou „diabla v zrkadle“ sa údajne skrýva človek, ktorý sa pohybuje v najvyšších kruhoch. Napätie medzi
viedenskými katolíkmi a protestantmi sa stupňuje a vkráda sa i medzi Steina a Barbariča. 

DÁN, Dominik
Smrť na druhom brehu / načítal Marián Geišberg. - 640 min
slovenské detektívne romány
Zo zelenáča Richarda Krauza je samostatne pracujúci detektív a s parťákom Jozefom Fischerom zvaným
Chosé riešia jeden prípad za druhým. Na brehu rieky Morava našli dvaja polozahrabanú, polorozpadnutú
mŕtvolu muža.  Uprostred čela  mal  pravidelný kruhový otvor s priemerom 9 mm. Stačil  jeden pohľad a
dvojici detektívov bolo hneď jasné, že ho nespôsobil vrták, ale olovo odliate do tvaru guľky. Z akej pištole
bola vystrelená a čia ruka ju momente držala, sa dozvedia až po dlhom vyšetrovaní.

GIORDANO, Mario
Teta Poldi a sicílske levy / načítal Michal Novák. - 727 min
nemecké humoristické romány
Poldi sa v deň svojich šesťdesiatych narodenín odsťahuje na Sicíliu. Po smrti manžela, s ktorým sa síce
veľmi milovali, sa stala zatrpknutou ženou. Prispeli k tomu aj dva potraty, alkohol, nevera, jeho rozvod,
choroba a  nakoniec  aj  smrť.  Poldi  na Sicíliu  vezme aj  synovca,  nádejného spisovateľa a  beznádejného
starého mládenca. Keď jedného dňa zmizne Valentino, chlapec, ktorý Poldi pomáha v domácnosti a záhrade,
život sa jej zmení. Má v tom azda prsty mafia? Poldi sa podobne ako jej staršia anglická kolegyňa slečna
Marplová pustí do pátrania a čoskoro jej cestu skríži atraktívny komisár Montana. 

GOMBITOVÁ, Marika – GRACLÍK, Miroslav
Úlomky spomienok / načítala Slavomíra Fulínova. - 271 min
biografické romány
Každému sa môže stať, že ho zo dňa na deň zaskočí choroba alebo zranenie a jeho rebríček hodnôt aj sám
život  sa  v  okamihu  zmenia.  Potom záleží  na  jeho vôli  nevzdať  sa,  ale  bojovať,  aj  keď okolie  možno
považuje tento boj za vopred prehratý. Stále je tu predsa nádej, a keď človek chce, dokáže zázraky.

NEMČOK, Peter
Z pekelných hlbín do výšin nebeských II. Keňa – Tanzánia / načítal Igor Šabek. - 409 min
slovenské cestopisy
Cestopis približuje atraktívne lokality Kene a Tanzánie s najväčšou hustotou africkej fauny, zahrňujúcou
kompletnú "Veľkú päťku" t.j. slony, nosorožce, levy, leopardy a kaferské byvoly. Ďalej je to nekonečné,
dvojmiliónové stádo pakoní hrivnatých, ktoré každoročne absolvujú niekoľko tisíc kilometrov pri migrácii
medzi Národnými parkmi Masai Mara v Keni a Serengeti v Tanzánii, hľadajúc dostatok čerstvej potravy.
Nádherné majestátne žirafy, na prvý pohľad nemotorné hrochy, obrovské stáda najrôznejších antilop, gaziel
a zebier a ďalších zvierat, ktoré nikde inde na svete nežijú.



NEUER, Václav
Vražda s pridanou hodnotou / načítal Dušan Kubáň. - 869 min
slovenské detektívne romány
Vrchného  inšpektora  Ledeckého  z  oddelenia  vrážd  Bratislavského  riaditeľstva  policajného  zboru
prenasledujú zlé sny a neusporiadaný súkromný život. K tomu má preveriť podozrenie z vraždy, ktoré na
základe spravodajských informácií priniesol kolega z ekonomickej kriminálky. Pozná identitu možnej obete,
ale nemá mŕtvolu. Ako objasniť vraždu, keď nemá telo? Navyše, ide vôbec o vraždu? Nejde predsa len o
preventívne zmiznutie príležitostného autičkára, ktorý má horúcu pôdu pod nohami, do teplejších krajov?
Takmer  súbežne  s  prvým  prípadom  preruší  nádejne  rozbehnutú  poľovačku  na  srnca  výbuch  a  požiar
terénneho auta. V zhorenom vraku nájdu hasiči telo, ku ktorému policajti zatiaľ nepoznajú identitu

MAJCHRÁK, Jozef – HANUS, Martin
Cyril Vasiľ : Kresťan by mal byť hrdinom / načítal Jozef Lapšanský. - 540 min
rozhovory
Arcibiskup Cyril  Vasiľ hovorí o svojom živote,  o stave cirkvi na Slovensku, ale reaguje aj  na aktuálne
spoločenské  a  politické  problémy  doby,  ako  sú  utečenecká  kríza,  konflikty  na  Blízkom  východe  či
vnútrocirkevná debata o rodine, ktorú otvoril pápež František.
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DOBIÁŠ, Viliam
Volali ste záchranku? 20 rokov praxe záchranára vo veselých aj smutných príbehoch 
/ načítal Jozef Lapšanský. - 540 min
slovenské príbehy
Viac ako sto veselých, smutných až mrazivo tragických ale predovšetkým skutočných príbehov zo života,
zaznamenaných ľahkým perom slovenského záchranárskeho „guru“ MUDr. Viliama Dobiáša. Mimoriadnou
pridanou  hodnotou  knihy  sú  rady  a  doporučenia  formulované  na  konci  každej  kapitoly  ako  osvetové
dodatky, v ktorých autor pre blaho čitateľa zúročuje 37 rokov svojej lekárskej praxe. 

GILLEROVÁ, Katarína
Ilúzia šťastia / načítala Zuzana Barilová. - 840 min
slovenské romány
Aneta začína mať nepríjemné tušenie, že v jej manželstve niečo nie je v poriadku. Pokúša sa zistiť príčinu,
no zároveň  musí  riešiť  dcérinu  pubertu  a  problémy v  zamestnaní.  Práve  v  tom čase  dostane  od  starej
priateľky pozvánku na stretnutie. A nielen ona, ale aj ďalšie dve kamarátky, s ktorými kedysi trávili voľné
chvíle. Prečo sa štvorica priateliek má stretnúť po takom dlhom čase? Odpoveď je zdanlivo jednoduchá:
treba zabudnúť na niekdajšie krivdy a obnoviť priateľstvo. Aneta si uvedomí, že je jediná, ktorej sa rúca
život. S odstupom času zisťuje prekvapivé skutočnosti, vedúce až do minulosti všetkých štyroch kamarátok. 

KAPUŚCIŃSKI, Ryszard
Eben / načítal Igor Šabek. - 799 min
poľské reportáže
Eben nie je rozprávaním o neznámej Afrike. Naopak – Afrika v Kapuścińského podaní je čímsi dôverne
známym. Kapuściński v Afrike totiž dlhé roky skutočne žil, prenikal do jej podstaty, žil s ľuďmi, žil Afriku.
A tak o Afrike dokáže aj rozprávať.

LÓPEZ BARRIO, Cristina
Dom nenaplnených lások / načítala Jana Dolanská. - 810 min



španielske romány
Klára Lagúnová je mladá krásavica,  ktorá vyrastá v kastílskej  dedine koncom 19. storočia.  Bláznivo sa
zaľúbi do andalúzskeho statkára, no matka ju varuje pred rodinným prekliatím: ženy v ich rodine trpia pre
nešťastnú lásku a rodia iba dcéry a tie  čaká rovnaký osud. Klára otehotnie  a muž ju opustí.  Zaslepená
hnevom si  otvorí  nevestinec  v červenom dome na okraji  dediny.  Tam sa narodí  Manuela,  zatrpknuté  a
škaredé  dieťa.  Klára  sa  stane  najžiadanejšou  neviestkou  v  okolí.  Dcéra  Manuela  ju  nenávidí  a  je
presvedčená, že rodinu je treba očistiť od hriechu a prekliatie rodu zlomiť.

STEPNOVOVÁ, Marina
Bezbožná ulička / načítal Michal Novák. - 735 min
ruské romány
Ivan  Ogariov  sa  odmalička  usilovať  žiť  inak,  ako  mu  diktovali  rodičia,  škola,  armáda,  životný  štýl
predmestia hlavného mesta či práca. Vyštudoval lekársku fakultu, začal pracovať ako lekár a oženil sa. Po
rokoch  si  uvedomí,  že  žije  ako ostatní,  dokým sa  nezaľúbi  do  mladej  dievčiny,  pre  ktorú  je  v  živote
najdôležitejšia sloboda.

BÓDIS, Anton - ŠTUBŇOVÁ, Barbara
Nie som barabar. Etiketa pre každého / načítal Michal Novák. - 749 min
populárno-náučné publikácie
Každého z nás občas prepadne pochybnosť, či v spoločenskej situácii nevyrobil nejaké faux pas. Ako sa teda
správať, aby sme s nadhľadom a suverénne riešili výzvy, ktoré na nás spoločenský styk kladie? A pritom si
pestovali povesť dobre vychovaného, ale predovšetkým slušného človeka.

GREY, Juliet
Mária Antoinetta. Dni slávy, dni smútku / načítala Beáta Drotárová. - 980 min
americké historické romány
Paríž, rok 1774. Mária Antoinetta dlho snívala o tom, že keď sa stane kráľovnou, bude udávať tón kráse,
vkusu, noblese a veľkoleposti. Antoinette sa podarí nielen to, ale napokon splní aj svoju prvoradú povinnosť
a porodí Francúzsku dediča trónu. Pod záplavou hodvábu a výstrednými účesmi však mladá kráľovná skrýva
aj veľa utrpenia a strach nielen o svoju budúcnosť, ale i o budúcnosť dynastie Bourbonovcov. Pre okázalý
životný štýl sa stane predmetom nechutnej propagandy, ktorá navždy zmení jej osud.

HORST, Jørn Lier
Až na samé dno / načítal Dušan Kubáň. - 675 min
nórske detektívne romány
More vyplaví na breh odseknutú ľavú nohu v topánke a čoskoro na to druhú – opäť ľavú. A potom zrazu
nájdu na pláži aj tretiu a štvrtú. Tieto štyri odseknuté končatiny, ktoré sa objavia v priebehu jedného letného
týždňa,  sú  jadrom  záhady.  Kto  sú  obete?  A ako  súvisí  ich  smrť  s  niekoľkými  nahlásenými  prípadmi
zmiznutia bez stopy? Wisting neverí na náhody a pri vyšetrovaní sa spúšťa až na samé dno zla, akého je len
človek schopný.

YANAGIHARA, Hanya
Lesní ľudia / načítal Igor Šabek. - 1091 min
americké romány
Mladý lekár Norton Perina sa v roku 1950 pripojí k expedícii na neznámy ostrov v Tichom oceáne. Malá
skupina antropológov chce nájsť domorodý kmeň, o ktorom neexistujú nijaké priame dôkazy. Hlboko v
džungli  však  vedci  nájdu  oveľa  dôležitejší  objav  –  ľudí,  ktorí  podľa  všetkého  poznajú  tajomstvo
nesmrteľnosti. Čo sa stane, keď ľudstvo zistí, že večný život má na dosah ruky?



JÜ, Chua
Siedmy deň / načítal Michal Novák. - 532 min
čínske romány
Spisovateľ nám prináša ďalší pohľad do života v súčasnej Číne. Duch muža, ktorý nemal dosť peňazí ani na
vlastný  pohreb,  sa  poneviera  sedem dní  svetom a stretáva  duše ľudí,  ktorých poznal,  obete  problémov
dnešnej Číny: predavači orgánov, samovrahovia, nevinní odsúdení, susedia, ktorí zahynuli pri búraní ich
domu – všetky absurdity tejto obrovskej krajiny.
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ARLIDGE, J.
Na koho to slovo padne / načítal Lukáš Šepták. - 535 min
anglické detektívne romány
Keď  v  opustenom  dome  v  pochybnej  mestskej  štvrti  nájdu  zohavené  telo  muža  stredného  veku,
vyšetrovateľka  southamptonskej  polície  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

BURÁK, Emil
Staroba a seniorstvo vtipne a dôvtipne. Vybrané rady a motivačné inšpirácie/načítal Igor Šábek. - 480 min
populárno- náučné publikácie
Poradenská  príručka  pre  starobných dôchodcov  –  užitočná  osobná pomôcka  pre  starších  i  pokročilých,
začínajúcich penzistov i najskúsenejších matuzalemov. 

FILAN, Boris
Káva od Felliniho. Báčsky Petrovec, Salzburg, Mníchov, Zürich, Kostnica, Rím /načítal Peter Pilz -540 min
slovenské cestopisy
Kniha je rozprávanie o neznámych miestach známych miest. Spája tulácke zážitky s potešením 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 .

FISCHEROVÁ, Viola S.
Mengeleho dievča.  Skutočný príbeh Slovenky, ktorá prežila štyri koncentračné tábory / načítala Patrícia
Jariabková. - 675 min.
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.  

GREY, Juliet
Spoveď Márie Antoinetty 3 / načítala 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, Mária Antoinetta zistí, že pokojný život plný výsad sa skončil. Jej bývalí
oddaní poddaní si zrazu hovoria francúzsky ľud, a usilujú sa zvrhnúť monarchiu a ohroziť životy dynastie
Bourbonovcov.  Kráľovská  rodina  sa  musí  presťahovať  do  paláca  Tuilerie  a  ocitne  sa  priamo  v  srdci
revolúcie. Máriu Antoinettu okrem niekoľkých spoľahlivých priateľov obklopujú už iba prefíkaní špióni a



zlomyseľní neprajníci. Kráľovná napriek politickým a osobným hrozbám zostáva najmä vernou manželkou a
oddanou matkou, hoci si uvedomuje, že tragickému osudu neunikne. 

LENGYELOVÁ, Tünde
Život na šľachtickom dvore.  Odev, strava, domácnosť, hygiena, voľný čas / načítal Igor Šabek. - 748 min
populárno- náučné 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.  

MINIER, Bernard
Kruh / načítal 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... 

MORALES, Adelaida G.
Mlčanie sirén / načítala Jana Dolanská. - 225 min
španielske romány
Dej románu Mlčanie Sirén sa odohráva v povesťami a poverami opradenej dedine Capileira v nehostinnom
prostredí  Sierry  Nevady.  Sem  prichádza  za  prácou  mladá  učiteľka  Mária,  postupne  sa  začleňuje  do
tamojšieho uzavretého spoločenstva a spriatelí sa s Elsou, ktorá tu našla útočisko pred svetom.  

STEEL, Danielle
V utajení / načítala 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.  

YOUNG, Wiliam P.
Chatrč / prevzaté 437 min.
kanadské romány
Tento príbeh sa začína ako modlitba – ako najlepšia modlitba naplnená potom, úžasom a prekvapením. A kto
je vlastne Boh? Chatrč nie je len knihou o hľadaní Boha, ale omnoho viac príbehom o tom, ako človek
čeliac zlu a bolesti nachádza sám seba.
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AKHTAR, Ayad
Americký derviš. Čo znamená byť moslim a zároveň Američan / načítal Michal Novák. - 897 min
americké romány
Román  o  americkej  moslimskej  rodine  usilujúcej  sa  vyrovnať  s  vierou,  vlastnou  identitou  a  so
spolupatričnosťou v osemdesiatych rokoch 20. storočia. Hayata Shaha, dospievajúceho syna pakistanských
prisťahovalcov, uchvátila teta Mina dávno predtým, ako ju skutočne spoznal. Keď Mina spozná židovského
lekára  Nátana  a  zamiluje  sa  doňho,  v  Hayatovom  srdci  vypukne  ničivý  oheň  antisemitizmu.  Hayat  v



mladíckej nerozvážnosti urobí osudovú chybu, ktorá ho bude mrzieť celý život, pretože hrozivé následky
postihnú tých, ktorých ľúbi najväčšmi. 

BODNÁROVÁ, Anna
Náhrdelník / Obojok / načítal Dušan Kubaň. - 339 min.
Do svojho rodného mesta prichádza Sára, aby rozhodla o osude domu, v ktorom žili generácie jej predkov, 
Súčasnosť v autorkinom rozprávaní pretínajú fragmenty zo života mestečka a osudov jej obyvateľov z čias
druhej  svetovej  vojny,  päťdesiatych  rokov  i  z  obdobia  uvoľnenia  a  nádeje  v  druhej  polovici  rokov
šesťdesiatych. Druhá svetová vojna a politika 1. slovenskej republiky uvoľňuje aj v tomto mestečku vášne.
Obeťou rasového prenasledovania sa stanú Sárini  starí  rodičia  a jej  otec Imro.  Obdobie znárodňovania,
hľadania vnútorného i vonkajšieho nepriateľa vykresľuje autorka s mrazivou autenticitou. 

CRONIN, Justin
Mesto zrkadiel / načítal Igor Šabek. - 1887 min.
americké romány
Pokračovanie románov Priechod a Dvanástka.  Dvanástka bola zničená,  hrozba zanikla  a  po dvadsiatich
rokoch života v mieri ľudia opúšťajú bezpečie obranných múrov posledného mesta Kerrville, aby znovu
osídlili  celý svetadiel.  Lenže ďaleko od nich,  v mŕtvej metropole,  na nich čaká on: subjekt Nula. Prvý.
Timothy  Fanning  -  otec  Dvanástky.  Prenasleduje  ho  úzkosť,  že  v  sebe  zničil  svoju  ľudskú  podobu,  a
nenávisť zrodená z vlastnej premeny horí jasným plameňom. Jeho zúrivosť sa zastaví až vtedy, keď zničí
Amy – jedinú nádej ľudstva, dievča odnikiaľ, ktoré sa odvážilo proti nemu postaviť. Vybuduje novú armádu
a zaútočí. Naposledy sa stretnú v boji svetlo a tma. 

FERRANTE, Elena
Tí, čo odchádzajú – tí, čo zostávajú / načítala Jana Dolanská. - 982 min.
talianske romány
V tretej časti Neapolskej ságy sa z dievčat Eleny a Lily stávajú ženy. Lila, ktorá sa v šestnástich vydala, má
malého  syna,  opustila  manžela  a  výhody,  ktoré  jej  prinášalo  manželstvo,  a  pracuje  ako  robotníčka  vo
fabrike. Elena odišla zo štvrte, skončila vysokú školu a vydala úspešný román. Otvorili sa jej dvere do sveta
vzdelaných  ľudí.  Obe  ženy  sa  snažia  prebúrať  múry  väzenia,  ktorým je  život  v  biede,  nevedomosti  a
podriadení sa. Plávajú v mori príležitostí, ktoré priniesli sedemdesiate roky. A predsa ich stále spája silné
puto, ktoré nemôžu preťať žiadne vonkajšie okolnosti.

GUENASSIA, Jean-Michel
Valčík stromov a oblohy / načítala Dora Kulová. - 389 min.
francúzske biografické romány
Marguerite je mladé dievča dusiace sa obmedzeniami končiaceho sa 19. storočia. Žije so svojím otcom –
lekárom Paulom Gachetom – v Auvers-sur-Oise pri Paríži a sníva o tom, že bude maliarkou. Vo chvíli, keď
plánuje útek do Ameriky však za jej otcom počas dusného leta prichádza Vincent van Gogh. Marguerite sa
zamiluje a román odhaľuje prekvapivý príbeh ich lásky. 
Čo  ak  doktor  Gachet  nebol  verným  a  obetavým  priateľom  impresionistov,  ale  skôr  márnomyseľným
oportunistom? A čo ak jeho dcéra bola vášnivou a zamilovanou mladou ženou? Čo ak Vincent van Gogh
vôbec nespáchal samovraždu? A čo ak sú niektoré z jeho obrazov vystavené v Muséed’Orsay falzifikátmi?

HAMZOVÁ, Mária
Obyčajné šťastie / načítala Katarína Turčanová. - 629 min.
slovenské romány



Jednoduchí ľudia, a predsa hrdinovia. Prežívajú zradu, poníženie,  bolesť, čelia klamstvám a intrigám. V
spleti svojich životných ciest hľadajú to isté – obyčajné šťastie. Ich životné príbehy sú spojené s osudom
Zity, poslušnej manželky a vzornej matky, ktorá netúži po inom, len byť opäť milovaná a šťastná. Keď ju
priateľ opustí, dcéra zradí a syn nekompromisne odsúdi, nepochopená a zronená odchádza na samotu k tete
Irme, aby zabudla na všetko zlé. Kým si lieči ubolenú dušu, odhaľuje tajomstvo starého domu a v poslednej
chvíli zabráni vražde nevinných detí…

LEEOVÁ, Harper
Postav hliadku / načítala Jana Dolanská. - 520 min
anglické romány
Hlavná detská postava z románu Nezabíjajte vtáčika Jean Louise Finchová (Scout) žije teraz v New Yorku a
ako dvadsaťšesťročná prichádza do rodného mestečka Maycomb. S prekvapením zisťuje, že jej otec Atticus,
ktorý sa kedysi nezištne ujal úlohy obhajcu v procese s mladým černochom, sa teraz angažuje v rasistickej
Rade občanov. Vzťahy medzi miestnym belošským a černošským obyvateľstvom sa mimoriadne zhoršili.
Dej sa odohráva na pozadí širšieho historického kontextu a spoločenské napätie sa prenáša aj do vzťahu Jean
Louise  k  otcovi,  príbuzným,  rodine,  niekdajším  známym  i  dávnemu  priateľovi  Henrymu.  Znova  si
uvedomuje,  aké  je  dôležité  –  v  súlade  s  biblickým  odkazom  –  postaviť  svoju  hliadku,  ktorou  je
predovšetkým svedomie.

MIŁOSZEWSKI, Zygmunt
Domofón / načítal Dušan Kubáň. - 817 min.
Mladomanželský pár sa presťahuje do hlavného mesta, kde chce začať nový život. Privítanie v paneláku je
však nezvyčajné, na chodbe sa váľa odtrhnutá hlava, zvyšok tela leží vo výťahu. Každého obyvateľa kvári
iná nočná mora a musia čeliť nepríjemným otázkam. Je to len masová hystéria, alebo je miesto prekliate? A
existuje vôbec nádej, že to niekto prežije? Román je plný záhadných postáv a hrôz číhajúcich tesne pod
povrchom zdanlivo banálnej skutočnosti.

SHAFAK, Elif
Rebelka z Istanbulu / načítala Antónia Kurimský-Olšavská. - 968 min.
anglické romány
Autorka na pozadí  mystického a multikultúrneho mesta  Istanbul  opisuje  osud rodiny Kazandžiovcov,  v
ktorej už po mnoho pokolení vládnu ženy a muži zomierajú mladí. Keď sa v jedno daždivé popoludnie v
ordinácii lekára zjaví mladé slobodné dievča a žiada, aby mu urobili potrat, ani len netuší, že udalosti toho
dňa ovplyvnia život celej jej rodiny. O dvadsať rokov neskôr žije krásna Asya Kazandžiová s početnými
príbuznými vo veľkom dome v Istanbule. Mladá žena nepozná svojho otca, a teda ani svoju minulosť a je
presvedčená,  že  taký  človek  nemá  budúcnosť.  Keď  rodinu  navštívi  príbuzná  z  USA,  pokojný  život
Kazandžiovcov sa nečakane zvrtne.

SVEEN, Gard
Rozbúrená krv / načítal Dušan Kubáň. - 474 min.
nórske detektívne romány
Krátko po zmiznutí trinásťročnej Amandy nájdu zhorené telo sériového vraha Jona-Olava Farberga. Všetci
veria, že sa tento príbeh skončil, o Farbergovej smrti pochybuje jedine Tommy Bergmann. Pri pátraní po
nezvestnej tínedžerke musí vycestovať za hranice Nórska, pretože jedna stopa vedie až do čias cárskeho
Ruska.  Ale  rovnako  to  môže  byť  iba  slepá  ulička,  ktorá  zavedie  vyšetrovanie  nesprávnym  smerom.
Bergmann pátra na vlastnú päsť a riskuje viac, než by mal. 
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Arlidge, M. J.
Jeden musí z kola von / načítal Igor Šabek. - 660  min.
anglické detektívne romány
Vyšetrovateľka  Helen Graceová sa vrhne do vyšetrovania  prípadu sériového vraha,  ktorý im zanecháva
bizarné  navštívenky:  obete,  ktoré  zmenil  na  vrahov.  Kolegovia  z  práce,  matka  s  dcérou,  tanečníčky  –
nesúrodú vzorku predsa musí čosi spájať.  Kým Helen neodhalí  vzťah medzi  obeťami,  vraha nedostane.
Každý krok vedľa však prináša ďalšie obete. 

Dvořáková, Daniela
Rytier a jeho kráľ. Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský / načítal Igor Šabek. - 1490 min.
slovenské historické romány
Rytier a jeho kráľ je jedinečná, v slovenskej historiografii prvá kniha, ktorá rozpráva o šľachte v stredoveku,
o jej bojoch, hrdinstvách i zradách, o hradoch a o živote, ktorý sa nich odohrával – a to všetko na podklade
pôvodného archívneho,  doteraz zväčša neznámeho materiálu.  Je to rozprávanie o legendami opradenom
rytierovi,  ktorý  sa  cez  Beckov  a  svojho  šaša  dostal  aj  do  historického  vedomia  Slovákov,  žiaľ,  v
neuveriteľne skreslenej podobe  

Hannah, Kristin
Slávik. V láske zistíme kým sme chceli byť, vo vojne, kým naozaj sme / načítala Katarína Turčanová. - 1182
min
americké vojnové romány
Francúzsko 1939. Dve odvážne sestry z mestečka Carriveau stoja zoči-voči zdrvujúcej skutočnosti – krajinu
zaplavili  nemecké tanky a oblohu zatemnili  bombardéry,  ktoré ju nemilosrdne pustošia.  Viannin manžel
narukuje do armády a v ich dome sa usadí  nemecký kapitán.  Osamelá mladá žena stojí  pred ťaživými
rozhodnutiami, od ktorých závisí život jej blízkych. Jej sestra Isabelle je mladá rebelka, ktorá rieši svoju
bolesť zo straty lásky a bezpečia po svojom. 

Hughesová, Kathryn
Tajomstvo / načítala Jana Dolanská. - 587 min
anglické romány
Mary ukrýva tajomstvo. Pred štyridsiatimi rokmi urobila rozhodnutie, ktoré navždy zmení nielen jej život,
ale  aj  život  niekoho,  kto  je  blízky jej  srdcu.  Beth  hľadá  odpovede.  Nikdy nepoznala  pravdu o svojich
koreňoch, ak sa k nej však dopátra, môže tým zachrániť svoje choré dieťa, ktoré zúfalo potrebuje pomoc.
Keď  medzi  maminými  vecami  objaví  vyblednutý  novinový  výstrižok,  uvedomí  si,  že  kľuč  k  synovej
budúcnosti leží kdesi v jej minulosti. 

Jarkovská, Erika
Posledný potomok  / načítal Dušan Kubaň. - 540 min.
slovenské historické romány
Univerzitný profesor Thomas Hardy sa práve rozišiel s manželkou a dospievajúcim synom, navyše mu 
nedávno umrela matka, s ktorou mal silné citové puto. Právnik mu v pozostalosti odovzdá jej denník. 
Minulosť matky Thomasa šokuje. Najmä však to, čo mu po celý život bolo odopierané spoznať: kto bol jeho
otcom. Ako sa vysporiada s matkiným tajomstvom, ako nové skutočnosti ovplyvnia jeho kariérou poznačený
život? Kto bol muž, ktorý ho splodil a čím v roku 1911 spôsobil senzáciu v celej Kalifornii?  

Kepler, Lars
Lovec králikov / načítal Dušan Kubaň. - 1165  min.
švédske detektívne romány
Komisár Joona Linna si vo väzení odpykáva trest za svojvoľný postup pri riešení predošlého prípadu. Jeho
kolegyňa Saga Bauerová spolupracuje na vyšetrovaní vraždy švédskeho ministra zahraničia, ktorá sa udiala
v Štokholme za mimoriadne kompromitujúcich okolností.  Najväčším problémom polície  však nie je iba
hroziaci škandál, ale zistenie, že kriminalisti majú do činenia so zvláštnym typom sériového vraha. Saga
Bauerová je presvedčená, že pri pátraní po ňom sa nezaobídu bez Linnových skúseností. 



Kristof, Agota
Veľký zošit. Dôkaz. Tretie klamstvo / načítal Michal Novák. - 883  min.
francúzske romány
Kto čo hovorí a čo je len napísané? Čo je skutočnosť a čo je lož? Existujú dvojičky, alebo len jedno dieťa?
Kým Veľký zošit prekvapí svojím strohým no pôsobivým jazykom, Dôkaz spochybní to, čo sa udialo v prvej
časti a čitateľ stratí akékoľvek oporné body a po prečítaní Veľkého klamstva sa všetko zjaví z celkom inej
perspektívy. 

Rozenbergová, Vanda
Muž z jamy a deti z lásky / načítal Pavol Pivko. - 518  min.
slovenské romány
Má za sebou prvých dvadsaťpäť rokov života a  chcel  by zabezpečiť  rodinu bez matky,  ustrážiť  sestru,
vychovať brata a postarať sa aj o toho, kto žije v jame. Veľkolepý príbeh z Usranca, ktorý odkrýva táto útla
knižka,  je  vyrozprávaný  z  troch  perspektív.  Hlavný,  štvrťstoročný  hrdina  netrpí  prebytkami  radosti  a
nevyjednáva s realitou – najradšej by ju totiž celú zlikvidoval. Nevyjednáva ani so sestrou, ktorá možno
bude filozofkou, ani so starou mamou, ktorú nemôže ani cítiť. Jeho potreba vydezinfikovať starý priestor a
dať životu moderný a čistý vzhľad sa zmení v jedinú noc. 

Szpilman, Władyslaw
Pianista. Varšavské spomienky 1939-1945 / načítal Lukáš Šepták - 422 min
poľské vojnové romány
Spomienky mladého poľského hudobníka opisujú vojnové roky v okupovanej Varšave, od septembra 1939
až do konca vojny. Prišiel  počas nich nielen o prácu,  ale aj  o celú rodinu a rodné mesto,  ktoré nacisti
zrovnali  so zemou. Autor v knihe presvedčivo líči  „relatívne normálne“ prvé mesiace vojny, narastajúci
teror, hlad a strach.  

Tartt, Donna
Stehlík  / načítal Igor Šabek. - 2302 min
americké  romány
Theo Decker má trinásť rokov, milujúcu matku a otca, ktorý ho zanedbáva. Priam zázračne prežije nehodu,
ktorá ho pripraví o všetko, čo dovtedy poznal a ľúbil, a v New Yorku zostane sám. Našťastie sa ho ujme
bohatá rodina a zdá sa, že chlapec napokon dospeje na muža. Theo však trpí. Chýba mu jeho minulosť a len
ťažko nadväzuje nové vzťahy. 
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Brekke, Jorgen
Uspávanka / načítal 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 zdá záhadná uspávanka, ktorú skrinka prehráva povedomá, nik
ju však nevie zaradiť. 

Honeyman, Gail
V podstate som celkom v poriadku / načítala Ivana Šeptáková. - 813  min.
škótske romány 
Eleanor Olifantová je čudáčka. Vymyká sa všeobecným predstavám o spoločenskom správaní a má vo zvyku
povedať presne to, čo má na jazyku. V spojení s nezvyčajným výzorom – zjazvené líce, rukavica na zakrytie
ekzému –  to  znamená,  že  Eleanor  je  samotárka  alebo,  ako sama seba  nazýva,  „sebestačná  bytosť“.  V
starostlivo rozvrhnutom živote a s telefonátmi od „mamy“, ktorá sedí vo väzení za neznáme zločiny, jej
zdanlivo nič nechýba. Všetko sa však zmení, ked sa Eleanor zaľúbi do miestneho hipsterského hudobníka
Johnnieho. 



Stefánsson, Jón Kalman
Ryby nemajú nohy. Rodová sága / načítal Peter Lejko. - 827 min.
islandské romány
Román Ryby nemajú nohy s podtitulom „rodinná 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... 

Lagercrantz, David
Muž, ktorý hľadal svoj tieň / načítal 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. 

Fulmeková, Denisa
Konvália. Zakázaná láska Rudolfa Dilonga / načítala Silvia Donová. - 274  min.
skutočné slovenské príbehy
Ich vzťah sa začal ešte v medzivojnových Malackách a Valéria sa neskôr vyhla deportácii najmä zásluhou
svojho milenca. Po skončení vojny Dilong tajne emigroval do zámoria a šokovaná Valéria ostala s dieťaťom
sama. Navyše čelila perzekúciám štátnej moci ako bývalá družka prominentného básnika Slovenského štátu.
V šesťdesiatych rokoch sa medzi Valériou a Dilongom obnovila korešpondencia a v júli 1969 sa po rokoch
stretli vo Viedni. Ich vzťah možno nazvať vzťahom osudovým, i keď určite nie naplneným. Zároveň je to aj
rodinný príbeh autorky Denisy Fulmekovej, keďže dcérou oboch protagonistov bola jej mama. 

Paulová, Gill
Tajná manželka / načítala Valéria Fürješová. - 937  min.
škótske romány 
Ruskú veľkokňažnú a anglickú novinárku spája jedno z najväčších tajomstiev sveta...
1914  - Ruská ríša je na pokraji zrútenia a cársku rodinu čaká neistá budúcnosť. Veľkokňažná Tatiana sa
zamiluje do dôstojníka kavalérie Dmitrija, ale spoločenské udalosti naberú katastrofický spád. Ich vzťah a
životy sa ocitnú v ohrození.
2016 -  Po zdrvujúcom odhalení  sa Kitty  Fisherová vyberie  do Ameriky hľadať pokoj v osamelej  chate
prastarého otca.  Pri  jej  renovácii  objaví  neobyčajný zlatý  medailónik,  ktorý ju privedie  k zabudnutému
rodinnému tajomstvu.

Rothmann, Ralf
Umrieť na jar / načítal Dušan Kubaň. - 459  min.
nemecké vojnové romány
Prostredníctvom  príbehu  dvoch  sedemnásťročných  mladíkov  zo  severného  Nemecka,  ktorí  sú  nútene
regrutovaní na front, Rothmann približuje hrôzy a barbarstvo vojny. 

Vonnegut, Kurt
Raňajky šampiónov / načítal 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. 

Klassenová, Julie
Maliarova dcéra / načítala Beáta Drotárová. - 1095  min.
americké ľúbostné romány
Sophie Dupontová vypomáha otcovi v jeho ateliéri, zatiaľ čo vlastné práce si necháva pre seba. V súkromí
sama  maľuje  čarovné  severo-devonské  pobrežie,  obľúbené  medzi  výtvarníkmi,  medzi  ktorých  patrí  aj
šarmantný Wesley Overtree.  Toho však,  ako sa zdá,  zaujíma viac  Sophie ako okolitá  scenéria.  Kapitán
Stephen Overtree je už zvyknutý, že na seba preberá povinnosti svojho brata Wesleyho. Keď však pricestuje
do Devonshiru, zdesený zisťuje, že Wesley sa odplavil do Talianska a dcéru svojho hostiteľa zanechal vo



vážnej situácii. S túžbou odškodniť vlastné aj bratove minulé zlyhania ponúkne sobáš slečne Dupontovej.
Neponúka jej lásku, iba manželstvo "na papieri", aby ju uchránil pred škandálom. 

Moczarski, Kazimierz
Rozhovory s katom / načítal 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. 
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Alexander, Tamera
Nezmazateľný dojem / načítala Kristína Prekopová. - 1025  min.
americké ľúbostné romány
Claire Laurentová zo všetkého najviac túži namaľovať niečo, čo jej prinesie uznanie, lenže jej otec od nej
žiada, aby kopírovala a falšovala diela. Keď ju okolnosti donútia utiecť z domu, do cesty jej vstúpi právnik
Sutton Monroe, ktorý jej preukáže láskavosť tým, že ju nevydá úradom. 

Bulbeck, Soňa
Púšť pod oknom / načítala Kristína Prekopová. - 234  min.
slovenské cestopisné príbehy
Sú krajiny Blízkeho Východu naozaj také nebezpečné? A Dubaj taký drahý? Je Srí Lanka naozaj tropickým
rajom alebo skutočným Rajom na Zemi? A nad Niagarskými vodopádmi je naozaj večná dúha? Všetko toto,
ale aj omnoho viac, sa dozviete v knihe, ktorá vám priblíži život v šestnástich krajinách štyroch kontinentov
na pár stranách...  

Burgerová-Cacciabue, Zuzana
Z trinástej komnaty / načítala Antónia Kurimsky - Oľšavská. - 1334 min.
slovenské romány
Vo svetlách a atmosfére parížskych ulíc,  vo vôni a šumení morských vĺn Normandie sa osudmi štyroch
mladých  ľudí  „nástojčivými  náhodami“  prepletajú  tkanivá  priateľstva,  lásky,  hľadania  zmyslu  života  a
odpovedí na otázky, ktoré každého z nás raz dobehnú. Spletitými uličkami života ich však sprevádza aj
prekvapivý dotyk Božej prítomnosti. 

Keleová-Vasilková, Táňa
Priateľky / načítala Jana Dolanský. - 496 min.
slovenské romány
Tri ženy – Hana, Marta, Táňa. Tri priateľky – tri osudy, ktoré spája túžba po sebanaplnení a zmysluplnom
živote. Hľadajú samy seba a popritom čosi strácajú a iné zasa nachádzajú, trápia sa aj tešia, jednoducho si so
sebou vláčia balíček života naplnený rôznorodou zmesou. 

Rankov, Pavol
Miesta, čo nie sú na mape / načítal Peter Olejár. - 493 min.
slovenské romány
Kým Marek a Natália študujú v Olomouci, vyzerá to na celkom obyčajný život slovenských vysokoškolákov
v blízkom zahraničí. Možno sú občas nezdravo intelektuálni a inokedy príliš naivní, ale v podstate sú ešte
normálni. Potom však prídu prázdninovať na rodné Slovensko a ich vzťah je čoraz komplikovanejší.

Reichs, Kathy
Kosti na pláži / načítal Ľudmila Swanová. - 984  min.
americké detektívne romány
Na ostrove Dewees v Južnej Karolíne sa študenti archeológie pod vedením Temperance Brennanovej snažia
zachrániť zvyšky starého indiánskeho pohrebiska. Dni letnej školy plynú v monotónnom rytme, až kým



budúci  archeológovia  nenarazia  na  čerstvý  hrob.  Tempe  nahlási  nájdenú  kostru  miestnej  koronerke  a
rozhodne sa pomôcť jej  s  identifikáciou ostatkov.  Na kostiach  objaví  zvláštne  ryhy a stopy po škrtení.
Zakrátko jej do pitevne privezú ďalšiu mŕtvolu - telo obeseného muža s rovnako poškodenými kosťami.  

Riversová, Francine
V znamení leva. Hlas vo vetre / načítala Kristína Prekopová. - 1316 min.
historické romány
Prvá kniha úspešnej trilógie vracia čitateľov do prvého storočia a predstavuje im nezabudnuteľnú postavu −
Hadašu. Táto mladá otrokyňa zmietaná láskou k príťažlivému aristokratovi sa drží svojej viery v živého
Boha a nachádza v nej oslobodenie od síl dekadentného Ríma. 

Riversová, Francine
V znamení leva. Ozvem sa v tme / načítala Miriama Fedorková. - 1295 min.
historické romány
Marcus, vedený tichým hlasom z minulosti, opúšťa honosnosť Ríma a vydáva sa na cestu, ktorá ho môže
zbaviť temnoty vlastnej duše. Kráča po stopách Hadašinej minulosti do krajiny jej detstva. Nájde tam Boha
a duchovné naplnenie a stane sa takým mužom, akým si Hadaša vždy myslela, že môže byť? 

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

Vilček, Tomáš
Tomas World Expedition. Bláznivá cesta okolo sveta/ načítal Igor Šabek. - 863 min.
cestopisné romány
Tomáš na ceste okolo sveta zažíva nevídané dobrodružstvá a stretáva mnoho inšpiratívnych ľudí. Ocitá sa 
zoči-voči občianskym vojnám, teplotným extrémom, pozerá sa do tváre tej najstrašidelnejšej chudobe...  

ML 22/2017

BARRIE, James Matthew
Peter Pan / načítal Lukáš Šepták. - 316 min
nemecké rozprávky
Rozprávkový príbeh nás zavedie do Krajiny-Nekrajiny, kde žije odvážny Peter Pan, víla Cililing, nezbední
Stratení  chlapci,  ktorým chýba mama.  V rozprávkovom svete sa ocitne aj  Wendy, dievča z normálneho
sveta, so svojimi dvomi bratmi a zažijú tam množstvo dobrodružstiev. Spoznajú kapitána Háka, tikajúceho
krokodíla, dobrotivého Vtáka-Nevtáka, či tlupu indiánov.

NESS, Patrick
Sedem minút po polnoci / načítal Dušan Kubáň. - 303 min
anglické romány pre deti
Conora trápia desivé sny - každú jednu noc, odkedy mamu v nemocnici sužujú liečebnými procedúrami,
ktoré aj tak nezaberajú. Ale tento sen je iný. Keď sa dnes v noci Conor prebudí, v okne ho niekto čaká.
Niekto starodávny. Niekto, koho neočakával. Netvor starší ako ľudstvo samo, ktorý Conorovi porozpráva tri
príbehy o láske, o strate i o nádeji. Ale na oplátku chce od Conora počuť to, z čoho má najväčší strach: chce
počuť pravdu. 

HLAVATÁ, Dana
Našej mame hrabe / načítala Daniela Švolíková. - 227 min
slovenské romány pre mládež



Dvaja bratia Maroš a Dávid, prezývaní Mako a Vido, žijú iba s rozvedenou mamou. Bežní chalani v bežnej
dvojgarsónke v bežnom petržalskom paneláku. Okrem školy, spolužiakov a futbalu riešia najmä maminu
vážnu známosť. A starší Mako aj novú spolužiačku Emu. Podarí sa chalanom nájsť mame partnera a sebe
nového otca? Kam sa dopracuje Mako s Emkou? A čo na to dedo Teodor?

REID, Thomas Mayne
Jazdec bez hlavy / načítal Michal Novák. - 1088 min
dobrodružné romány pre mládež
Napínavý dobrodružný román sa odohráva v 19. storočí, keď sa po texaských prériách voľne preháňali stáda
divých mustangov. V tom čase sa tam zjavoval aj tajomný jazdec bez hlavy a na smrť vydesil každého, kto
sa ocitol  v  jeho blízkosti.  Román je  zároveň aj  príbehom veľkej  lásky medzi  krásnou Louisou, dcérou
plantážnika,  a  Mauriceom,  odvážnym lovcom mustangov.  Do  Louisy  je  však  zaľúbený  aj  jej  bratanec
Cassius, ktorý prisahá Mauriceovi pomstu. 

RODARI, Gianni
Rozprávky po telefóne / načítal Martin Juríček. - 210 min.
talianske príbehy pre deti
Rozprávky o svete fantastickom, priveľkom, zázračnom, nespravodlivom aj nezmyselnom. Tak ako by ich
napísali deti. Rozprávky totiž nemusia byť dlhé ani poučné. Tieto sú, naopak, krátke. Prekvapivé. Zábavné.
Zvláštne. Akoby vymodelované z detských myšlienok a podľa detských pravidiel. Sú o múdrych deťoch a
smiešnych dospelých. 

KINSELLA, Sophie
Hľadá sa Audrey / načítala Daniela Švolíková. - 416 min
anglické romány pre mládež
Štrnásťročná  Audrey,  ktorá  ani  zo  svojej  izby  nevyjde  bez  slnečných  okuliarov,  má  panický  strach  z
akéhokoľvek kontaktu s neznámymi ľuďmi, a ak nemusí, radšej ani nevychádza z domu. No vyjsť občas
musí,  ak  nie  inam,  aspoň  na  psychoterapiu.  Nestretáva  s  nikým  iným,  len  s  rodičmi,  súrodencami,
terapeutkou a Linusom, kamarátom svojho brata. Napriek strachu a úzkostiam je práve Linus prvý, s kým sa
Audrey po dlhom čase dokáže normálne porozprávať. Pomôže Audrey priateľstvo s Linusom vymaniť sa z
problémov?

OPET, Peter
Život Adama. Zápisky rebela z piatej triedy / načítal Lukáš Šepták. - 137 min.
slovenské príbehy pre mládež
Vitajte vo svete piataka Adama, ktorý chce zmeniť svet, no rozhodne nemieni meniť seba. Prečo by to robil?
Veď na všetko nové, čo ho postretne, má hneď názor. Či je to dobré alebo zlé, vie zhodnotiť za pár sekúnd.
Najviac ho štve, ako sa s ním bavia dospeláci. Naozaj si myslia, že desaťročný človek je vhodný akurát tak
na  plnenie  pokynov a príkazov rodičov a  učiteľov? To teda  rozhodne nie!  Adam je  rebel  a  pri  každej
príležitosti to vykrikuje, aby všetci vedeli, s kým sa bavia. Odmieta povinnosti a mieni žiť tak, ako sa mu
práve zachce! Iba žeby mu to mama zakázala

DOYLE, Arthur
Stratený svet / načítal Igor Šepták. - 516 min.
dobrodružné romány pre mládež
Profesor Challenger je kapacita. Vyniká v štúdiu prírodných vied, inteligenciou ďaleko prevyšuje bežných
ľudí a so solídnou dávkou bohorovnosti si to aj uvedomuje. Keď sa kvôli jednej výprave spred dvoch rokov
stane terčom výsmechu akademikov i verejnosti, znáša to veľmi zle. Iba mladému novinárovi Malonemu sa



podarí  prekonať jeho výbuchy, a tak sa stane členom expedície,  ktorá má Challengerovu reputáciu buď
vzkriesiť, alebo navždy pochovať. 

RÚČKOVÁ, Enja
Žuvačkový kráľ / načítala Daniela Švolíková. - 557 min.
slovenské romány pre mládež
Zoja má z tanečného kurzu, na ktorý ju dotlačila kamarátka, hrôzu. Keď sa s ňou pokúsi usmievavý Adam
nadviazať kontakt, Zoja si pripadá ako vo sne. Počas tanca v jeho náručí žiari ako čínsky lampión. Vďaka
nemu začne žuť viac žuvačiek, viac si veriť, častejšie sa smiať – a čo je najdôležitejšie, vôbec nesedí v kúte!

ML 23/2017
BŘEZINOVÁ, Ivona
Lentilka pro dědu Edu / číta Martin Dejdar / 63 min.
české príbehy pre deti
Malý Honzík býva nielen s rodičmi, ale aj s dedom Arnoštom a pradedom Edom. S dedom Edom je veselo, 
ale občas Honzíka nahnevá, keď mu dedo niečo vykoná. Malý Honzík zistí, že svoje podarené kúsky nerobí 
naschvál, ani z obyčajnej zábudlivosti, ale preto že je chorý.

BŘEZINOVÁ, Ivona
Trenky Přes kalhoty, aneb múj život s dědou Edou / (prevzaté) / 133 min.
české príbehy pre deti
Pokračovanie príbehov Honzíka a jeho dedka Eda

FERKOVÁ, Daniella
Tanec pre Luciu Frey / číta Katarína Turčanová / 544 min.
slovenské romány pre mládež
Šestnásťročná Lucia sa vracia na Slovensko. Späť do rodných Košíc, ktoré opustila pred ôsmimi rokmi. 
Francúzske Orléans je už len boľavou spomienkou na otca a jeho náhlu smrť. Ani sľubná tanečná budúcnosť
ju tam nedokáže udržať. A tak zavesí tanec na klinec, pretrhne všetky väzby s francúzskymi kamarátmi a 
vráti sa na Slovensko. Matke je však na príťaž a v škole vôbec nezapadne. Po mesiacoch akoby vo 
vzduchoprázdne si pomaly nachádza cestu späť k tancu. Znovu objavuje nielen radosť z pohybu a hudby, ale
stretáva aj prvú lásku. Luciu však v snoch trápi minulosť. Ani zmena prostredia jej nepomáha zabudnúť na 
tú strašnú noc. Napokon si bude musieť vybrať. Dá prednosť sebe alebo láske? 

JOBUS, Branislav
Zvon / číta Martin Juríček / 162 min.
slovenské príbehy pre deti
Radko, kamarát chorej Rosanky, nájde recept na to, ako svojej chorej kamarátke pomôcť. Dostane sa mu do 
rúk zápisník, do ktorého si Rosanka písala rozprávku. Radko sa rozhodne v jej príbehu pokračovať. A nielen 
to, chodieva jej ho do nemocnice čítať. O víle Duchoslave, o uhľobarónovi a jeho nepodarenom synovi, 
ktorý vílu premenil na včeliu kráľovnú. Zrušiť kliatbu pomôže iba to, čomu sa tri mesiace forma robí, tri 
minúty do nej leje a tri dni čaká, ako to dopadne. Veď to je zvon. Keď dokáže pomôcť premenenej víle, 
nedokázal by pomôcť aj chorej Rosanke? Však má srdce. 

KERNOVÁ, Katarína
Detským srdiečkam 1, 2, 3 / číta prevzaté/ 630 min.
náboženské príbehy pre deti



Krátke poučné príbehy vtiahnu najmenších do sveta fantázie i reality každodenných dní a názorne im ukážu 
správny smer.

KUGLEROVÁ, Zuzana
Veľká kniha slovenských povestí ( Kelti, Rimania Slovania, Avari, Tatári, Turci) 1. diel
/ číta Peter Lejko / 390 min.
slovenské povesti pre mládež
Autorka  prináša príbehy z čias, keď na území dnešného Slovenska žili Kelti, prechádza do obdobia 
Rimanov, ktorí sa dostali až za Dunaj, a dostáva sa k Slovanom. Tí sa v našich krajoch usídlili. 

TRAVERSOVÁ, P. I.
Mary Poppinsová / číta Ivana Šeptáková/ 300 min.
anglické príbehy pre deti
Mnohí ste už iste počuli o podivuhodnej vychovávateľke, ktorú k Jane a Michalovi jedného dňa privial 
východný vietor. Stojí zato prežiť ich úžasné dobrodružstvá: cestu okolo sveta za jednu minútu, návštevu 
neobyčajnej zoologickej záhrady, desiatu so strýkom zaveseným na strope a ďalšie. 

FURLEJOVÁ, Ivana
Všetko naopak / číta Katarína Turčanová/ 490 min.
slovenské príbehy pre mládež
Stela vyrastala ako jedináčik. Rodičom sa darilo, ich firma zarábala veľké peniaze a podľa toho vyzeral aj 
Stelin životný štandard. Zaneprázdnená mama a otec jej namiesto času venovali drahé darčeky, neviedli ju k 
zodpovednosti, mala všetko, na čo si spomenula – dvakrát. Kupovala si kamarátov, známky v škole, reálny 
život jej spolužiakov jej pripadal smiešny a trápny. Až do chvíle, kým sa otcovi prestalo dariť. Keď jeho 
firma skrachuje, stredoškoláčka Stela spoznáva, že peniaze nie sú zďaleka všetko... 


