P

c

l)'l

A,l
|,(Jl'í

'r_l)

čenvsruÁx,.lura;
Černokňažník: Tretia kniha trilógie : Krvavý oheň /čítalgor ŠabeU691 min.
slovenské romány
Čierny Rogan putuje na čarami nasiaknutú Kančiu horu, kde ho v svátynijého
predkov čaká Krvavý oheň. Vd'aka nemu sa konečne stane pravým černokňažníkom
a zasvátí život boju s besmi a zlými silami. Predtým však musí poraziť prisluhovačov
nepriatelského Belboha. Navyše, Vraniborské kniežatstvo ohrozuje rasa divokých,
krvilačných goričov. Bohyňa smrti Morena bude zbierať bohatú úrodu...

EKMAN, Klas
Schopni všetkého/čita Peter Čižmárt764 min.
švédskeromány
Anna a Johan sa ubytujú v hoteli, aby si tam užili spoločný víkend. Johan opustil kvóli
Anne svoju manželku a tešísa na vášnivú noc. Anna sa rozhodla ich aféru ukončiť.
Rodina je pre ňu dóležitejšia ako túžbapo šťastí.Víkend sa však nevyvíja podl'a
oěakávania ani jedného z nich. Tragická chyba so smrtel'nými následkami prinúti
párik milencov urobiť osudové rozhodnutie, ktoré navždy zmení ich životy.

DAHL, Arne
Sloboda /čítaDušan Kubaň/ 892 min.
švédske romány \2 SNKPH
Spočiatku sazdá,že Sam Bergerzískal všeiko. Lenže životje občas vrtkavý. Pri
honbe za vlastným šťastímsa zapletie do d'alšieho prípadu. Tentoraz je v hre ruská
mafia a únos bývalej prosiitútky Nadje. Sam má 74 hodín na to, aby ju našiel skór,
než ju popravia. S vyšetrovanímmu pomáha Molly Blomová, ktorá však vie viac, ako
by sa na prvý pohl'ad zdalo. Prečo je Nadja taká dóležitá a čo ju spája s Molly?

šUtn.lovÁ,

zuzt<a
Budem iná /čítaKatarina Turóanová/ 2186 min.
slovenské romány
Ela chce byť iná ako jej rodičia, ktorí žijúslušným manželským životom. Mama je
pokorná a tatko mudrlanl,bez zálub, vyžadujúciposlušnosť. Typ, aký automaticky
vyvoláva odpor. Ela absolvuje s nevól'ou všetky rodinné akcie, no kompenzuje si to v
spoločnosti kamarátov z paftie, kde si užívatínedžerskúslobodu, ktorá so sebou
nesie vzrušujúce nové zážitky, ale a.| nebezpečnébalansovanie na hrane.

Rozprávania ruského pútnika /čítaPrevzatél 539 min.
úvahy
Rozprávania ruského pútnika, je rozprávanie predovšetkým o vel'kej láske k Bohu a k
modlitbe. O jednoduchom živote zbavenom náhlivosti, stresu, zhonu. Teda o veciach,
ktoré nám v našich hektických časoch chýbajú, unikajú.

DÁN, Dominik
Mačacia stopa /čita Prevzatél 660 min.
slovenské romány
Detektívi vyšetrujúvraždu Lívie, Lívia je v skutočnosti mačka, ale spojitosti so starou
známou Hildou, psychologičkou, ktorú detektívi podozrievali z vrážd mladých
chlapcov, sú desivé. Pár krokov od domu Hildy, unesú trinásťročnéhosyna vysokého
štátneho úradníka, čo detektívi nepovažujú za náhodu. Prominentná štvťsa razom
stáva miestom, v ktorom miznú chlapci ako na bežiacom páse..,

NESBZ, Jo
Ostrov potkanov a iné príbehy léítaPrevzatél 720 min.
nórske poviedky
Majster trileru Jo Nesbo prichádza s druhou zbierkou poviedok plných napátia a
emócií a tentoraz čitatela pozýva do blízkej budúcnosti. Páť napínavých príbehov
prináša rozuzlenia, ktoré vyrážajú dych a spochybňujú pevné body v živote človeka.

kolektív autorov
Ruština do ucha lčítaPrevzatél 300 min.
príručky
Ruština do ucha je viac'než len audioučebnica. Jedná sa o ucelený výukový materiál
pre začiatočnikovaž po pokroěilých, ktoný, je zostavený podl'a platných didaktických
pravidiel. Zameriava sa na všetky podstatné prvky výučby cudzieho jazyka - výučbu
slovnej zásoby afráz,výučbu gramatiky a precvičenie príkladových viet,

pápež František
Príhovory pápeža Františka počas apoštolskej cesty na Slovensku lčita Prevzatél
280 min.
príhovory
Kompletné príhovory pápeža Františka počas apoštolskej cesty na Slovensku v
dňoch 12. až 15. septembra2021.

McCONAGHY, Charlotte
Kedysi tu žili vlky /čítaSlavomíra Fulínová/ 674 min.
austrálske romány
lnti prichádza do Škótska ako vedúca tímu biológov, ktoryích úlohou je vypustiť
šhnásť vlkov dravých do voťnej prírody. Vlkom sa v novom prosředí darí, preto lnti
pomaly stráca ostražitosť a otvára sa priateístvám i láske. Jedného dňa sa objaví
mitvola miestneho íarmára a lnti vie, koho budú všetci viniť z jeho smrti. Ochráni
svojich vlčíchzverencov? Ale ak farmára nezabili vlky, kto potom?

