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REpoVÁ, Hana
Súkromnéproblémy čast'2. : Lilly /čítaKatarína Turěanová/ 525 min.
slovenské romány

Tina, Lilly, Denis a Sebastian sa už dávno postavili na vlastné nohy, avšak správa
najstaršieho zo súrodencov ich prinúti nečakane sa stretnúť, Žltý dom, v ktorom strávili
detstvo, po smrti rodičov chátra a oni sa musia dohodnút', čo s ním urobia. lch stretnutie je
však plné nečakaných prekvapení a rozhodnutie o osude domu nebude tým najt'ažším
rébusom. Každý z nich má už nielen svoj život a vlastný príbeh, ale aj naliehavý súkromný
problém.

ROZENBERGOVÁ, Vanda
Spoloěný nočný mier /ěíta Antónia Kurimský Ol'šavská/ 627 min.
slovenské romány
Muži z Dolného Valu sa schádzajú v krčme, kde riešia osobné aj medzinárodné vzt'ahy. Na
výlete v Holandsku stretnú Vanesu, osobu s nevšedným syndrómom a ich svety sa pretnú.
Niekto trávi psy, niekto zavraždíženu a niekto klame, Stupňovanie dóvery, stupňovanie lžía
láska, v ktorej víťazítretí.

HUGHEsoVÁ, Kathryn
Posledný sl'ub /čítaBeáta Drotárovái 782 min.
anglické romány
Tara Richardsová bola ešte len dievčaťom, ked'zmizlajej matka Violet. Po mnohých rokoch
dostane list od právnikov z Londýna a jeho obsah jej prevráti život naruby. Niekto jej
zanechal krúčikod bezpečnostnej schránky. V nej nájde predmet, ktorý zmení všetko, čomu
dovtedy verila, a vzbudí v nej nádej. Odchádza do Španielska, aby našla odpovede na
otázky, ktoré ju prenasledovali takmer štyridsat' rokov.

KOZMON, František
Červ /čítaDušan Kubaň/ 921 min.
slovenské romány
Ned'aleko Bratislavy objavia pozostatky neznámej ženy. Je záhadou, ako sa telo obete
rozložtlo až na kosti, hoci má na nohách nové tenisky, Kapitán Marek Wolf preberá
vyšetrovanie bez dókazov a svedkov, ktoré sa komplikuje s pribúdajúcimikostrami, čo sa
vynárajú z lužných lesov. Riaditel' bratislavskej kriminálky chce prideliť d'alšíprípad - vraždu
ženy, ktorú našli prelezenú červami v cudzom byte.

DOLCE, Baja
Horkosladké esencie /čítaAntónia Kurimský Ol'šavská/ 865 min.
slovenské romány
Tri generácie, tri osudy a jedno prekliatie. Ani jednej z nich nie je dopriate spoznať esencie
pravej lásky. Linda sa po rokoch vracia domov a zisťuje, že nič nie je také ako kedysi.
Zdravotný stav jej starej mamy sa náhle zhoršil a matka pred ňou niečo sknýva, V rovnakom
óase sa stretáva s Danielom, niekdajšímnajlepšímpriatel'om, s ktorým sa nerozišli najlepšie,
a odhal'uje šokujúce rodinné tajomstvo. Myslí si, že sa nemóže stať už nič horšie. No čo ak
sa mýli?

GREGORY, Philippa
Tri sestry, tri král'ovnó / čítaBeáta Drotárová/ 1440 min.
anglické romány
Margarétu Tudorovú, jej sestru Máriu a Katarínu Aragónsku spája príbuzenské puto, no
rozdel'uje ich túžbapo moci. Každá z nich sa stáva král'ovnou - Margaréta škótskou, Mária
francúzskou a Katarína anglickou. No dvorné intrigy a osud to zariadia tak, aby všetky tri celý
život súperili. Vzťahy medzi jednotlivými krajinami sa zhoršujú a anglický král' Henrich Vlll,
hrá svoju hru nielen v politike, ale aj v láske,

HOLEC, Roman
Trianon : triumf a katastrofa /ěíta Peter Lejko/ 1200 min.
monografie
4. júna't920 bola podpísaná trianonská mierová zmluva, ktorá dala bodku za historickým
Uhorskom. Kniha mapuje cestu, ktorá priviedla Mad'arov k tejto katastrofe, Trianon sa javí
ako zavřšenie jednej historickej etapy, súčasnevšak otvára novú, spojenú s bojom za a proti
jeho revízii. Obyčajníl'udia sa stávali nevinnými obeťami týchto historických procesov a
mocensko-politických ašpirácií na oboch stranách hranice.
WURM, Monika
Nedotknutel'ný: príbeh zlodeja z lndie /čítaMichal Noválď 1537 min.
slovenské romány

Chudobný Ráhul,

sa živi príležitostnýmokrádaním

turistov. Svoj bezútešnýživot sa
rozhodne dobrovol'ne ukončit'. V osudnú noc §a však stretne so staným mudrcom, ktoný mu
poradí, aby'si napravil karmu. Až potom sa mu móže zaěat'dariť. Mladík sa rozhodne odčinit'
všetky svoje chyby. Najváčšou výzvou zostáva vrátenie ukradnutého mobilného telefónu
očarujúcejžene, ktorú ani nepozná,
BROWN, Sandra
Vol'ný pád lčítaLukáš Šepták/ 855 min.
americké romány
Rye Mallett sa podujme doručiťtajomnú čiernu schránku do mestečka v severnej Georgii,
kde na ňu čaká istý doktor Lambert. Po núdzovom pristátí v ned'alekom lese sa namiesto
jeho klienta pri lietadle faví žena, ktorá sa dožaduje vydania schránky, Rye odmietne, a tak
sa nechtiac zapletie do mimoriadne nebezpečnej hry, Zásielku očividne chce získat'aj niekto
iný - niekto, kto by bol pre ňu ochotný aj vraždiť...

RlLEYOVÁ, Lucinda
Mesačná sestra 5. diel : príbeh Tiggy /čítaBeáta Drotárová/ 1485 min,
írske romány
V Mesačnej sestre autorka naplno využila svoje imaginatívne schopnosti, aby vyrozprávala
nezabudnutel'nú rodinnú históriu plnú dobrodružstiev, krutosti, tragédií,vášní,posadnutosti a
predovšetkým hudby, rytmu a ducha španielskej komunity. Dve dejové línie - prítomnosť
očami hlavnej hrdinky Tiggy a strhujúca minulosť jej novoobjavených príbuzných _ sa
prepletajú s osudmi všetkých jej sestier.

