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BJORK, Samue!
Chlapec vo svetle reflektorov l číta Katarína Turčanová/ B40 min.
nórske detektívne romány
Dej začína v minu|osti, ked'objavia chlapca s parohami na hlave. O štrnásť rokov
nájdu v ned'alekom horskom jazere telo zavraždeného dievčaťa oblečeného v
baletnom úbore. Vyšetrovatel'ku Miu a kolegu Holgera čudný a spletitý prípad čoraz
viac vťahuje do svojich osídel, hoci sú skalopevne presvedčení, že prípad čoskoro
vyriešia.

DoBIÁŠ, viliam
Záchranár Viliam Dobiáš. Zabíja nás l'ahostajnosť k sebe i druhým: (v rozhovore
s Martinom Lyžičiarom) /číta Peter Lejkol 256 min.
populárno-náučne publikácie
Muž, ktoný už 40 rokov slúži na záchranke. Doktor Dobiáš privoňal po prrných rokoch
na anestéziológii k záchrannej zdravotnej službe a pracuje v nej dodnes. Knižný
rozhovor prináša životnú cestu záchranára, ale aj pohl?d do zákulisia lekárov, ktorí
sa ponáhl?jú po našich cestách s majákmi.

FOLLETT, Ken
Krajina slobody /číta Lukáš Šepták/ 951 min. 

]

anglické historické romány
Strhujúci životný príbeh mladého škótskeho chlapca, otroka, odsúdeného na
celoživotnú prácu v baniach svojho pána. Krajina slobody je strhuJúcl príbeh o boji,
odhodlanosti a živote l'udí, ktorí aj ked' otrokmi nie sú, rodia sa neslobodní a
odsúdení na život v neslobode.

REMIŠOV Á, zuzana - REMIŠ, Martin
|'ulongolsko a Sibír, Bronco namiesto hotela /číta rristína Medvecká-Heftíkovál 960
min,
skutočné príbehy - cestopisy
Cestopis je nabiiý zážitkami, farbami, chuťami aj vóňami d'alekých a exotických
krajín. Spolu so Zuzanou a Martinom precestujete kus sveta, stretnete úžasných
miestnych l'udí, objavíte skryté zákutia s nádhernou prírodou a spoznáte zopár
prekvapujúcich až neuveritel'ných faktov.

RIEČANSKÁ, Lena
Sladkých štrnásť s horkou príchuťou /
romány pre deti a mládež

Kristína Medvecká-Heftíková/ 198 min.

Sladkých štrnásť prežilva hrdinka dievča sa podelíso svojimi
pocitmi s babkou. ,, , ako to bolo, si ty mala štrnásť?" vyzvedá. Od

sa v románe odvíja d'a íbeh. Pútavo sa prelínajú dve
Zážitky štrnásťročnej dievčiny a skutočný príbeh

vyrozprávaný

l-u"*

roku 1968.
babkou, ktorá približuje život mládeže svojich štrnásť v

vyslovenia



TOLSTOJ, Lev Nikolajevič
Vojna a mier I. /číta Alfréd Swan/ 2300 min.
ruské romány

'/ TOLSTOJ, Lev Nikolajevič
Vojna a mier II. /číta Alfréd Swan/ 2300 min.
ruské romány
Druhá časť románu Vojna a mier.

ALEXANDEROVÁ, Tamera
Príbehy z Belmontu 3. Nadpozemská melódia /číta Beáta Drotárová/ 953 min.
americké l'úbostné romány
Rebeka Carringtonová, husl'ová virtuózka, ktorá získala vzdelanie vo Viedni, sa votrie
na konkurz s dirigentom Nashvillskej filharmónie. Ženy sú však príliš krehké sfuorenia
a nemóžu zvládnuť námahu, ktorú od nich hra v orchestri vyžaduje, Rebekina nádej
rYchlo zhasne, pretože dirigent sa musí podriadiť názoru verejnosti.

čtručunn, Juraj
Potopa sveta. Mýtus alebo historický fakt? ičíta Igor Šabek/ 754 min.
populárno-náučné publi kácie
Geológ a geograf Juraj Cinčura pozbieral mýty, legendy aj fakty na tému biblická
potopa sveta a hl'adá odpovede na dodnes nezodpovedané otázky - kto, kedy, kde a
prečo ju,,zapríči nil",

ROY, Arundhati
Vláda blaženosti /číta Igor Šabek/ 9B7 min,
indické ronrány
Na starom dilirjskom cintoríne sa usadí Aňdžum, ktorá kedysi bola ÁrtáOom"
Spoločnosť jej však nerobia len vtáky, stromy a duchovia mřtvych - Čoskoro sa k nej
prisťahuje mladý muž, ktory si hovorí Saddám Husajn. Spoločne si na cintoríne
zriadia penzión Džannat, teda Raj. Miesto sa stane útočiskom pre vŠetkých, ktorych
sklamal svet l'udí a ktorívd?ka láske a nádeji žijú d'alej a s nimi aj ich príbehy.

May, Karl
Vianoce /číta Igor Šabek/ 761 min.
dobrodružné romány pre mládež
V románe Vianoce sa dozvedáme o udalostiach zo života Old Shatterhanda pred jeho
odchodom do Ameriky, a tiež o d'alších dobrodružstvách na Divokom západe.


