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pEtnovlč, Ján
Slovenská mafia : príbehy písané krvou /číta Jozef Lapšanskýl 1284 min.
literatúra faktu
Slovenská mafia je komplexným spracovaním dejín organizovaného zločinu na Slolrensku od
pádu komunizmu až po súčasnost'. Autor pri príprave hovoril s mafiánmi, ktorí prežili
vybavovanie si účtov v podsvetí, skončili za mrežami alebo sú dnes na slobode, Súčasťou
knihy sú rozhovory s mužmi, ktorí stáli na opačných stranách bojiska - bossom Mikulášom
Čeinákom a policajným prezidentom Milanom Luóanským.

REPOVÁ, Hana
Pravda o nás dvoch /číta l-udmila Swanovál627 min.
slovenskó romány
Vo svojich spomienkach na detstvo sa Matthias Hotfman často vracia k bolestivému
momentu zo svojej minulosti. To, čo kedysi urobil malej Nil, si nedokáže odpustiť, Dievěatko,
ktoré tajne obdivoval, stratil navždy. Ked' jedného dňa, pri večernej jazde mestom spozoruje
ženu v sivom kabáte, je presveděený o tom, že je to 'Jeho" Nil. Ale íá je už predsa roky
mřtva. Jeho doslova posadnutost'nájst'ženu, ktorú zahliadol na ulici, mu dokonale prevráti

život naruby,

MATTHlESSEN, Peter
Snežný leopard /ěíta Lukáš Šeptá!ď 783 min.
americké romány
Píše sa rok 1973. Po náhlej smrti manželky sa Petrovi Matthiessenovi rozpadol celý svet.
Pokúša sa navrátit'do normálnych kol'ají,,a tak odchádza spolu so známym biológom
Georgeom Schallerom na výpravu do Himalájí. Ciel'om expedície je výskum málo známeho
druhu himalájskych modlých oviec, no Matthiessena omnoho viac zaujíma mystický snežný
leopard.

MORRISOVÁ, Heather
Cilkina cesta /číta Kristína Prekopová/ 634 min,

koncentraěné tábory
Cecília,,Cilka" Kleinová mala len šestnást'rokov, ked' ju deportovalido koncentračného
tábora Auschwitz-Birkenau, Tam siju vyhliadol velitel'Schwazhuber. Cilka nýchlo pochopila,
že moc znamená šancu prežiť. Zato, že spala s nepriatel'om, ju obvinili z kolaborácie. Po
vojne Cilku odsúdili na pátnást'rokov nútených prác v gulagu na Sibíri, kde čelí novým
hrózam. Cilkina cesta je vol'né pokračovanie románu Tetovač z Auschwitzu.

FITZEK, Sebastian
Šialená hra /číta Lukáš Šepták/ 697 min.
nemecké romány
Policajná vyjednávačka lra sa zapojila ako vyjednávačka do rukojemníckej drámy. Do živého
vysielania vtrhol psychopat, zajal skupinku návštevníkov a spustil morbídnu hru: telefonuje
náhodne zvoleným poslucháčom ažiada od nich heslo, Ak sa volaný ohlási vopred určeným
heslom, únosca prepustíjedného rukojemníka. Ak nie, jedného zastrelí. [Jnosca chce
pokračovať v hre tak dlho, kým do štúdia nepríde jeho snúbenica. Má to však háčik:jeho
snúbenica je už niekol'ko mesiacov úradne mítva.

3



člručuna, Juraj
História oceánov : od kvapky dažd'a napriéč oceánmi/číta lgor Šabek/ 1083 min,

literatúra faktu
Svoju históriu majú národy aj štáty, obyvatelia všetkých kontinentov Zeme, planéty, na ktorej
žijeme. Svoju históriu však majú aj modré oceány, ktorých celková rozloha je váčšia ako
plocha všetkých súší. Preto sa neraz o Zemi hovorí ako o modrej planéte. Spoznáme nielen
prvú dažd'ovú kvapku, ale aj názory l'udí na vodu od praveku až dodnes,

Lovci šarlatánov : príručka zdravého rozumu : ako nepodl'ahnút'medicínskym nezmyslom
a hoaxom /číta lgor Šabek/ 540 min.
populárno-náučné publikácie
Autorský tím pod vedením MUDr. Rolanda Oravského tvorídvanást'lekárov a iných
odborníkov z oblasti imunológie, epidemiológie, nutričnej terapie, farmácie či psychológie.
Hovoria si Lovci šarlatánov a od roku 2013 reagujú na medicínske nezmysly, ktoré sa šíria
po internetových stránkach, na sociálnych siet'ach a v spoločnosti.

sABUCHOVÁ, Alena
Šeptuchy lDora Kulová/ 277 min.
slovenské romány
Región Podlasia je dodnes opradený legendami a hmlami, v ktoných žijú na prvý pohl'ad

zvláštni l'udia - majú svoju vieru, biedu aj šeptuchy - ženy, ktoré vedia liečiť. Dorota, dcéra
miestneho hrobára, a jej najlepšia priatel'ka nasávajú všetok tento okolitý svet - aj s jeho
zložitými medzil'udskými vzt'ahmi, religiozitou, zanedbanost'ou, krásou, šeptuchami a
nadprirodzenou i tvrdou skutočnosťou.

SAGAN, Peter a DEERING, John
Mój svet /číta Matúš Malý/ 425 min.
autobiografie
V rokoch 2015 - 20,17 dosiahol Peter Sagan zdanlivo nemožné. trikrát po sebe zviťazil na

svetovom šampionáte UCl v cestnej cyklistike, vd'aka čomu sa zapísal do histórie ako jeden

z najúspešnejších jazdcov všetkých čias. Peter však nejazdí iba preto, aby vyhrával.
Yyžaruje z neho vášeň pre cyklistiku a túžba prinášat'svojim fanúšikom radosť a úsmev. Čo
je pre muža s prezývkou Tourminátor najváčšia motivácia? Ako sa pozerá na špuň? Čo si
myslí o iných jazdcoch v pelotóne?

BOYNE, John
Neviditel'né besy srdca /číta Alfréd Swan/ 1425 min.
írske romány
Ked'šestnásťročnú tehotnú Catherine Gogginovú vyženie farár z rodnej dediny, vyberie sa
za novým životom do Dublinu. Kedže je sama abez prostriedkov, neostáva jej iné, len zverit'

narodené diet'a mníškam. Adoptívni rodičia pomenujú chlapca Cyril a správajú sa k nemu
ako k cudziemu, Vd'aka nim sa však neskór stretne s Julianom, ktorý mu načisto zmeníživot,
lebo sa doňho zal'úbi.


