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nečro, Maroš

Ďalej na západ sa dá isť len na Východ /čítaLukáš Šepták/ 745 min.
slovenské cestopisné romá ny
Dvaja dobrí priatelia sa po skončenívysokej školy rozhodnú emigrovať na Západ.
Majú dvadsaťdva a ich odhodlanie je plné túžbyopustiť režim, s ktoným už nechcú
mať nič spoločné.Ich sen sa naplnil, a napriek tomu je zrazu neuchopitel'ný a
vzdialený.

LInTÁKoVÁ, Jana

Očarená pohl'adom z čerešne/čítaSilvia Donová/ 296 min.
populárno-náučne publikácie
Spomienky na Melániu Nemcovú, choreografku, etnografku, kostýmovú uýtvarníčku,
režisérku,ale predovšetkým vzácnu ženu, ktorej silnou túžbouv živote bolo rozdávať
dobro.

šrrrÁlvrp ondrej

Som Paula /čítaJana Dolanská/ 595 min.
slovenské romány
Román zo súčasnosti,aký by sme v dnešnej literatúre ťažkohl'adali. Popisuje rozklad
nášho sveta, jeho prirodzených a životne dóležitých štruktúr,sebazáchovných
mechanizmov, vzťahov a indentifikácií. Je to aj rodinná dráma, neviditel'nými
vláknami poprepájaná s celou spoločnosťou a samotným človekom.

VRABCOVÁ Marie

Zamyslenie. Róbert Bezák: odpovede na otázky, ktoré si v živote skór či neskór položí
každý /čítaGabriel Lukáč/ 209 min.
kresťanský život
V tejto knihe sa Bezák rozpráva s čitatelbm o viere a láske, o priatel'sWe, ale aj o

odchádzaní a samote. Uvažuje o tom, ako moc mení l'udí, ktorí nie sú na ňu
pripravení.

KUFFA, Marián

Boh za teba bojuje do poslednej chvíle (v rozhovore s Maftinom Ližičiarom)/číta
Jozef Lapšanský 270 min.
kresťanský život
Životopisný portrét kňaza milujúceho tak, ako to l'udia potrebujú, nie ako si zaslúžia.
Kniha prináša vyše dvestostranouý rozhovor začínajúcisa jeho detstvom, pokračujúci
obdobím dospievania, časom v seminári a prlnými okamihmi pobytu na spustnutej
žakovskej fare. Marián Kuffa hovorí aj o svojich chlapcoch a dievčatách, o ktoných sa
stará, i o tom, ako jeho dielo rástlo až do dnešnéhodňa. A pomedzi to dávkuje svoj
návod na svátosť.
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STUART, Keith
Chlapec z kociek /čítaMichal Novák/ 97B min.

anglické romány
Alexovi sa rozpadá život. Svoju ženu Jody miluje a takisto aj svojho autistického syna
Sama, ale nedokáže uniesť každodennú realitu Samovej ,,inakostit' a problémy, ktoré
ich dusia. Opustí rodinu. Po čase vstúpi do Samovho života prostredníctvom
Minecraftu. Sám túto hru miluje a v spoločnom virtuálnom priestore počítačovejhry
začnúkomunikovať a spoznávať sa.

PRONSKÁ, Jana
Kumánska princezná /čítaSilvia Donová/ 5B4 min.

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

STAVIARSKY/ VÍt'o
Rinaldova cesta /čítaPavol Pivko/ 27B min.

slovenské novely
Novela je rozpi,ávanínr púti mladého i,ómskeho chlapca Rinaida za rocjinným
Šťastím.Dobrodružný, vtipný, ale i citliuý Rinaldov príbeh, ktorého silnou devízou je
jeho sociálno-kritický rozmert je zároveň pútavou sondou do života rómskej
komunity.
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KOZMON, František
Potkan /čítaIgor Šabek/B5B min.

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

RENTZENBRINK Cathy
Posledný skutok z lásky /čítaKatarína Turčanová/ 4B0 min.

anglické skutočnépríbehy

Cathy dokázala premeniť príbeh nešťastnéhoosudu svojho brata, ktorého zrazilo
auto, na niečo v zásade krásne a povznášajúce... Na príbeh lásky a vrúcnosti. Zo
zážitkov a pocitov l'úbiacej sestry, pochopíte, že zmysluplný život predstavuje viac
ako len tlčúcesrdce.

