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ZAMAR|, Michaela
Osud nevyjednáva : klient mójho šéfa /číta Lucia Hrašková/ 880 min.
slovenské romány
Johannes je mladý, úspešný a charizmatický Švajčiar. Liana je sebestačná žena,
ktorá miluje cudzie jazyky, venuje sa tlmočníctvu a dabingu. Týždeň na čarokrásnom
ostrove v lndickom oceáne vrcholiaci svadbou ich najlepších priateíov im konečne
umožní stretnúť sa, lskra preskočí takmer okamžite, no čosi vo vzduchu im bráni, aby
svojim citom nechali voíný priebeh. Obaja však pocítia nový elán a spaťujúcu túžbu.

MoyEsoVÁ, Jojo
Jeden plus jeden /číta Beáta Drotárovál770 min.
anglické romány
Predstavte si, že máte príšerný život. Manžel od vás odišiel, vášho syna šikanujú a
dcéra, matematický génius, má možnosť nastúpiť na prestížnu školu, ale vy sito
nemóžete dovoliť. Jedného dňa v taxíku nájde zvázok bankoviek, patriaci
arogantnému milionárovi Edovi, ktorému Jess upratuje dom. Peniaze by vyriešili jej
problémy, no Jess je zásadová a dobre vie, čo je správne V tej chvíli ešte netuší,
ako jej tento človek zmení život.

MODROVICH, Jozef
Tri Duby /číta lgor Šabelď 1095 min.
slovenské romány
Románovo ladený príbeh Vojnového letca Jozefa Modrovicha podáva obraz
množstva dóležitých a interesantných udalostí osudného povstaleckého leta a jesene
1944, počnúc prípravami povstania v Leteckej škole slovenských vzdušných zbraní,
cez sformovanie Kombinovanej letky leteckej skupiny povstaleckej armády, až po
jednotlivé boje a osudy povstaleckých letcov.

GRISHAM, John
Odplata /číta Dušan Kubaň/ 1050 min.
americké romány
Píše sa rok 1946. Vojnový hrdina avážený farmár Pete Banning zastrelí obl'úbeného
metodistického kazatel'a Dextera Bella. Napriek snahe právnika odmieta svoj čin
vysvetliť. Pete patrí k veteránom, ktorí počas druhej svetovej vojny na Filipínach
prežili neslávne známy Bataansky pochod smrti. Petov syn Joel sa s následkami
otcovho mlčania nedokáže zmieriť a pátra po motíve nezmyselného činu.

GREYOVÁ, lona
Listy, ktoré nikto nečítal/číta Dora Kulová/ 816 min.
anglické romány
Píše sa rok 1943 a vo vojnou zmietanom Londýne sa stretávajú dvaja mladí ludia:
nešťastne vydatá Stella a pilot amerického letectva Dan. Bezhlavo sa do seba
zamilujú. Dan odchádza bojovať, ale slubuje, že sa po Stellu po vojne vráti, O
sedemdesiat rokov neskór Dan vhadzuje do schránky posledný list. Jeden z
mnohých, ktoný poslal Stelle a na ktoré mu nikdy neodpovedala. Otvára ho však
Jess, ktorá sa pokúsijeho stratenú lásku nájsť.

ARLIDGE, M.J.
l_úbi ma, nel'úbi ma /číta Michal Nová]</ 500 min.
anglické romány



Vyšetrovatetka Helen Graceová spozoruje na opustenej ceste dokrvavenú ženu.
Obeť ešte dýcha, no vzápátí skoná. Vrah útočil zbezprostrednej blízkosti, ale o
lúpežné prepadnutie nešlo. Smť obl'úbenej ženy nedáva zmysel a prípad sa ešte
viac zamotá, keď o necelé tri hodiny dójde k druhej chladnokrvnej vražde. Helen tuší,
že ěelí nemilosrdnému monštru, ktoré postupuje podla premysleného plánu.

DÁN, Dominik
Pochovani zaživa léíta Zbynek Džadoň/ 686 min.
slovenské romány
Každý sa túži dožiť šťastnej a dóstojnej staroby. Mnohým sa celoživotné snaženie
vydarí, iní majú smolu, dožijú sa ignorácie od rodiny a nezriedka im ide o život. Práve
o holé životy ide aj staným l'ud'om pochovaným zaživa v dome hrózy, Tu sa začína
prípad neuveritelnej l'udskej krutosti a hyenizmu - prípad, s ktoqým sa detektívi z
oddelenia vrážd musia popasovať.

PRONSKÁ, Jana
Dve mince nádeje l číta: Antónia Kurimsky Otšavská/ 565 min,
slovenské romány
Helena Forgáčová, pani hradu Hajnáčka, sa po dobytí svojho sídla Osmanmi ocitne
medzi zajatcami priekupníka s otrokmi. Strach o syna jej nedovolí, aby prezradila, kto
v skutočnostije. Nádej, že sa niekedy dostane na slobodu, postupne zhasína. Až
ked' jej jedného dňa neznámy cudzin ec zo súcitu daruje dve zlaté mince, znovu sa
odváži veriť v zázrak.

o,LEARYoVÁ, Beth
Spo! u bývaj úca /číta Kristí na Medvecká-H e retikov ál 7 42 min.
anglické romány
Tiffy si hl'adá nové bývanie, lenže ponúkané londýnske byty sú príliš drahé. Je taká
zúfalá, že odpovie na inzerát, v ktorom sa hl'adá spolubývajúci. Leon pracuje na
nočné zmeny v hospici a.byt vtedy nepotrebuje. Tiffy by ho teda mohla využívať.
Leon a Tiffy si zaénú nechávať odkazy - najprv o tom, kedy sa odvážajú odpadky,
postupne sú však odkazy srdečnejšie. Hoci sú rozdielni, ěoskoro sa spriatelia.

WESTOVEROVÁ, Tara
Vzdelaná /číta Kristína Medvecká-Heretiková/ 837 min.
americké romány
Tara sa prvý raz ocitla v triede ako sedemnásťročná. Narodila sa v rodine
survivalistov, ktorížili v horách amerického ldaha, Rodina bola natol'ko izolovaná od
bežného života, že nikto neriešil, či sa deťom dostáva vzdelanie. vd'aka samoštúdiu
sa jej podarilo zvládnuť matematiku, gramatiku a vedecké predmety na takej úrovni,
že spravila test ACT a prijaliju na Brigham Young University.


