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BALOG, Mary
Horúce objatie /čítaBeáta Drotárová/ 675 min.
kanadské l'úbostnéromány
Gróf Riverdale, zanechal po sebe vel'lci majetok a jedno škandalózne tajomswo,
ktoré navždy zmenilo život jeho rodiny vrátane dcéry, ktorá sa rozhodne začať
odznova.

BOLTON, Sharon
Majster /čítaKatarína Turčanová/ 960 min.

anglické detektilvne príbehy

Mladá strážničkaFlorence naštartovala svoju kariéru v Sabdene, mestečku v
severnom Anglicku v grófstve Lancashire. Podarilo sa jej usvedčiťvlírobcu truhiel
Larryho Grassbrooka zo série vrážd detÍ. Obete vtedy ako v nočnej more pochovali
zaživa.

DoBRAKovoV[ Ivana

Matky a kamionisti /čítaKatarína Turčanová/ 533 min.
slovenské romány
Páť rozdielnych životných osudov odohrávajúcich sa v Bratislave a v Turíne, v
uliciac,h, domovoch, vzťahoch, telách, na internete, ale najmá v hlavách. Vďahy s
matkami, vťahy s kamionistami, vittuálne, príliŠreálne, alebo aj žiadne.

FORRÓ, Tomáš

Donbas, Svadobný apartmán v hoteli Vojna /čítaGabriel Lukáč/ 865 min,
reportáže
Kniha je plná neuveritel'ných, ale pravdir4ích príbehov, Koré prežili a nadhlej
preŽilvajú l'udia v ukrajinskom Donbase, spustošenom vojnou.

GAIMAN, Neil

Nikdekol'vek /čítaPeter Pllzl 740 min,
anglické romány
Richard Mayhew žil ako celkom obyčajný človek, až kým nezachránil dievča, čo sa
pred ním zrazu objavilo zranené na ulici. Ani sa nenazdal a ocitol sa vo svete, o akom
sa mu nesnilvalo v najhorších a ani najlepších snoch.

KING, stephen
Outsider /čilta Lukáš Šepták/ 1215 min.

/

americké detektívne romány
V mestskom parku nájdu zhanobené telo jedenásťročnéhochlapca. Svedectvo l'udí aj
odtlačkov prstov jednoznačne ukazujú na jedného z najobl'úbenejšíchobčanov Flint
City. Je to Terry Maitland, tréner chlapčenského bejzbalového družstva, učitel'
angliČtiny, vzorný manžel a otec dvoch dievčat.

KING, stephen
Stratení nájdení /čít|aLukáš Šepták/ 910 min.

americké detektívne romány
John Rothstein je génius, kulto\^ý autor, ktoni už desaťročia nevydal jedinú knihu.
Morris Bellamy zabije Johna Rothsteina, ulúpi mu zo sejfu hotovosť, ale najmá získa
zápisníky, v ktonich je najmenej jeden d'alší,nevydaný román.

BORSTEL, Johannes Hinrich von

Srdcové záležitosti. Všetko o najdóležitejšom orgáne v našom tele /čítaMichal
Novák/ 522 min,
populárno-náučné publikácie
Kniha vás oboznámi s najdóležitejšímorgánom v našom tele tým najzábavnejším
spósobom! Dozviete sa, ako by ste sa mali správať k svojmu srdcu, aby ste si ho udržali
v dobrej kondícii a zdravé čo najdlhšie, zistíte, že zlomené srdce sa nevyskytuje len
v románoch, ale že takýto syndróm naozaj existuje a dočítatesa aj to, ako vás sex
dokáže uchrániť pred aterosklerózou.

KEPLER, Lars
Lazár |čítaDušan Kubaň/ 1109 min.
švédskedetektilvne romány
V byte na predmestí.Osla nájdu mÉtveho muža. Ukáže sa, že obeťou bol dosial'
neznámy vykrádač hrobov a zberatel' morbídnych trofejí. Ked' polícia otvorí mraziaci
box v kuchyni, objaví príšernýnález, Jedna z trofejí sa priamo §ika komisára Joonu
Linnu...

UUSMA, Bea

Expedícia. Mój l'úbostný príbeh /čítaKristína Prekopová/ 336 min.
populárno-náučné publikácie
Prostredníctvom svojej krásnej, pestrej a na informácie bohatej knižky nás Bea
Uusma vracia do romantického obdobia, ked' pre nás boli ešte mnohé územia len
bielymi miestami na mapách a zároveň dokazuje, že po pravde sa oplatí pátrať aj po
viac ako sto rokoch.

