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Bojovníci dúhy : dobrodružná trilógia o láske a priatel'stve, zrade a pomste, krvi a
tanci bojovníkov / čítalgor Šabek / 1475 min.
slovenské romány
Stojí priatel'stvo nad láskou? Znamenajú peniaze viac ako česť?Je možnézmeniť
osud? A má vóbec zmysel hl'adať životnéšťastie?Odpovede na tieto otázky sa
snažia nájsť aj hlavní hrdinovia trilógie.

WORSLEY, Lucy
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Jane Austen doma / čítaJana Dolanská / 1100 min.
biografie
Pri príležitosti 200. výročia úmrtia Jane Austenovej nám historička Lucy
Worsley ponúka nový pohl'ad na jej život, Vo svojej knihe nás zavedie na miesta,
odkiat najobtúbenejšia anglická spisovatel'ka potichu menila svet. Ukáže nám, ako
žila, pridá detaily z jej súkromia, preskúma izby a priestory, ktoré boli pre ňu dóležité.

JONASSON, Jonas
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Stojedenročný starček, ktonj,sa obával, že privel'a myslí / čítaDušan Kubaň / B59
min.

švédskeromány
Kniha je nabitá sarkazmom, úsmevnými epizódkami, jemnou iróniou a čiernym
humorom. Dotýka sa témy nelegálnych migrantov, závislosti na internete,
internetovými konšpiráciami, politickými hrami, vysmieva sa z Trumpa i Putina, z
absurdnosti vládcu Kim Cong-una, z podvodov v potravinárskom priemysle a v
podstate zo všetkého,čo nás v dnešnej dobe obklopuje.

KoRPA,

Radoslav
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MóIo našich životov / čítaPavol Pivko / 471 min.
slovenské romány
Brad Basel, Jennifer Louterová a Emma Reitersová, Trojica l'udí, ktorí sa kvóli
šialenémupracovnému tempu stratili na te1 najvzácnejšej ceste - vo vlastnom živote.
Zabúdajú na to, kým sú a čo ich trápi, dovolili, aby im vonkajšie okolnosti zastreli
triezvy úsudok, a ich rebríčekhodnót sa kompletne celý rozhádzal. Sú peniaze a
úspech skutočne také dóležité?

MORAN, Michelle
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Kleopatrina dcéra / ěíta Dora Kulová / 7B1 min.
historické romány
Krásny historický román o menej známej dcére preslávenej Kleopatry. Po smrti
rodičov ju v reťaziach priviedIi do Ríma. Selena žije pod bdelým dohl'adom vládnucej
rodiny a musí sa nýchlo naučiť, ako byť Rimankou, a ako byť užitočná Octaviovi,
neskoršiemu cisárovi Augustovi. Nepotrvá však dlho a upúta ju mladý a pekný dedič
ríše.

HAMzoVÁ, Mária
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Odplata / čita Kristína Medvecká-Heretíková / 620 min.
slovenské romány
Sebastián žije rozprávkový život so svojou ženou Lenou až do chvíle, kedy mu jeho
usporiadanú idyIku začnúkomplikovat' hovory z utajeného číslaa zvláštne

esemesky. Kto mu chce zničiťdlho nadobúdané šťastie?Sebastián odrazu precitne
a uvedomí si svoj najváčšíomyl v živote. Podarí sa mu zvrátiť vlastný osud?

Peter

May,
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Zamrznulé v čase / čítaMichal Novák / 71 1 min.
škótske romány
Nový prípad zavedie Enza na pochmúrny ostrov, kde sa nachádza pracovňa
zberatel'a hmyzu, ktoný prežil nacistický tábor v Majdanku, Po mnohých rokoch
spozná v jednom z miestnych obyvatel'ov zločinca z tábora a toto odhalenie ho
pripraví o život. Stihne však zanechať zašifrovaný odkaz, ktoný by mohol vraha
usvedčiť.

HAMAROVÁ, Darina
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Posledná kniha / čítaKristína Medvecká-Heretíková / 589 min.
slovenské romány
Nádherný príbeh Charlotte de Griěse odohrávajúci sa na pozadí búrlivých a
dramatických udalostí vo Francúzsku na sklonku 1B. a začiatku 19. storočia.
Historický román plný vášne, lásky, priateťstva a zrady, ktoni vás prevedie tými
najtmavšími katakombami Pariža až za hranice vašej fantázie.

, :,NVOTOVÁ, Dorota
Fulmaya na rázcestí / čítaLucia Hrašková l 762 min,
autobiografické príbehy
Po divokých rokoch cesiovania a sprevádzania v Himalájach sa Fulmaya ocitne na
rázcestí. Móže si vybrať medzi istotou a neistotou, medzi dobrodružstvom a
rodinným životom, medzi správnym a nesprávnym rozhodnutím. A ponesie za to,
samozrejme, aj následky.

JlROTKA, Zdeněk
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Saturnin / čítaPavol Pivko / 501 min.
českéromány
Saturnin je príbehom zamilovaného mladého muža a jeho verného sluhu Saturnina,
ktonj,obracia svojmu pánovi život naruby, pripravuje mu výstredné životnésituácie a
svojrázne sa dokáže vyrovnat's akoukol'vek situáciou. Saturnin svojím pósobením
odhal'uje slabosti druhých, a tak odkn_iva ich "pravú" tvár,

