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COOK, Robin
Pandémia /číta Peter Čizmart 1065 min,

americké romány
V newyorskom metre náhle odpadne mladá žena a zomrie, Súdny lekár Jack
Stapleton vykoná pitvu a objaví ohromujúce anomálie: transplantovalijej srdce a jej

DNA sa zhoduje s DNA transplantovaného orgánu. V tom čase rovnako nýchlo

skonajú d'alší dvaja l'udia. Jack sa ocitne zoči-voči megalomanskému podnikateťovi,

ktoný je ochotný riskovať l'udské životy iba preto, aby uspel v novej lukratívnej oblasti
medicíny na úpravu génov.

GILLEROVÁ, Katarína
Ak mi uveríš /číta: Kristína Medvecká-Heretiková/ 810 min.

slovenské romány
Jedna omylom poslaná esemeska spustí okolo dvadsaťosemročnej Viki sled
nečakaných udalostí. Stane sa to po rokoch, ked'sa už spamátala zo zrušenia
vlastnej svadby a smrti blízkeho človeka. Viki sa stará o malého synovca a jej citový
život je na bode mrazlJ, stretáva však muža, ktorého pozná z minulosti...

MlNlER, Bernard
M Na kraji priepasti/číta L"ucia Hrašková/ 815 min.
francúzske romány
Mladá Francúzka Moira tvrdo pracovala, aby získala v Hongkongu svoju vysnenú
prácu. Ultramoderný internetový gigant však sknýva nejedno ťaživé tajomstvo a Moira
ěoskoro zistí, žeju špehujú a prenasledujú. Ked'sa medzi zamestnancov votrie
násilná smť a vraždy striedajú samovraždy, Moira nadobudne presveděenie, že noc
sa skončí odhalením praydy desivejšej ako najhoršia nočná mora.

KING, Stephen
Temná veža V : Vlky z Cally /číta: Michal Nová]ď 2030 min.

americké romány
Roland Deschain so svojími spoloěníkmi d'alej putuje lesmi Stredsveta v nádeji, že sa
čím skór dostane k bájnej Temnej veži a zastaví hrozbu, ktorá sa rozprestiera nad
svetmi. Ked'sa ocitnú ned'aleko mesta Calla Bryn Sturgis, zistia, že mesto sa
chystajú napadnúť útočníci s vlčími maskami. Podarí sa Rolandovi a jeho

spoločníkom ubrániť bezmocnú komunitu pred záhadnými netvormi?

MART!N-LUGAND, Agněs
Nad slnko jasnejšie /číta Antónia Kurimsky Ol'šavskál700 min.
francúzske romány
Reine pracuje v mediálnej agentúre a žije si spokojný život so svojím synom.
Jedného dňa dostanú zákazku od firmy, ktorú vlastní Nicolas, otec jej syna Noého.
Nicolas netuší, že má diet'a, pretože opustil Reine, skór ako mu to stihla povedať.

Reine otvára srdce jeho spoločníkovi Pacómovi, ich rodiaci sa vzt'ah však neunesie



klamstvo, na ktorom sizaložila svoje šťastie, a Reine stratí nielen Pacóma, ale aj

svojho syna,

KARIKA, Jozef t

Čierny kruh : koniec mafie /číta Peter Lejko/ 1050 min.
slovenské romány
Čerstvo vyštudovaný Milan Ostný nastupuje do úradnej funkcie. Pracuje v nej nielen
pre mafiánskeho bossa Petra Štarcha, ale aj pre vplyvného skorumpovaného
úradníka Alexandra Vokoša. Lenže v jednom meste nemóžu byt'dvaja vládcovia...
Schyl'uje sa k vel'kej zrážke a Milan sa ocitá medzi mlynskými kameňmi,

GALBRA|TH, Robert
Smrtiaca biela /číta Dušan Kubaň/ 1678 min.

anglické romány

,,Videl som, ako zabili dieťa!" S týmito slovami vtrhne dezorientovaný mladý muž do
kancelárie súkromného detektíva Cormorana Strikea. Vyšetrovanie zavedie Strikea a
jeho spoloěníčku Robin do zákulisia parlamentu. Privedie ich nielen na stopu
závažného zločinu, ale aj nemorálnych skutkov nedotknutel'ných, ktoré nikdy nikto
netrestal.

DÁN, Dominik
Nevieš dňa, nevieš hodiny lčita Zbynek Džadoň l 740 min.
slovenské romány
Dve hodiny pred polnocou na prelome tisícročí zavolali detektíva Richarda Krauza
na cintorín k náhrobnému kameňu postriekanému krvou. Záhadný bol aj čerstvo
vytesaný dátum úmrtia - 4ajtrajší deň, prvý deň nového milénia. Na prvý pohl'ad hlúpy
žart, no detektíva Krauza prejde smiech v momente, ked'mu z operačného strediska
zahlásia, že majitet hrobu prvú hodinu po polnoci naozaj zomrel,

HABAJ, Michal a kot.
Od Tróje k Termopylám : príbeh archaického Grécka téíta lgor Šabek/ 795 min.

dejiny staroveku
Kniha predstavuje slávne obdobie gréckych dejín, ktoré móžeme označiť iza úvodnú
kapitolu európskej písanej histórie, Objavilo sa tu mnoho slávnych postáv, ktoré sa
stali hrdinami vel'kých príbehov. Európa prijala prostredníctvom Grékov písmo, vznikli
nové formy literatúry, histórie čifilozofie. Spísali sa prvé európske zákony, vytvorila
sa osobitá architektúra a rozšírili sa znalosti plavby.

PlLJAR, František
Chrám skazy /číta Peter Lejko/ 660 min.
slovenské romány
Román je sondou do duše sklamaného, ťažkými depresiami trpiaceho človeka, ktolý
hl'adá pokoj a rovnováhu v prírode. Bývalý novinár ťažko znáša nespravodlivosť, ale
sám si nie je istý, či cesta, ktorú si zvolilje správna,


