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Ďalších 365 dní/číta Kristína Medvecká-Heretiková/ 805 min.
pol'ské romány
Tehotnú Lauru postrelili. Špičkoví lekári bojujú o jej život. Jej manžel, bos sicílskej
mafie, musí urobiť najťažšie rozhodnutie v živote. Koho má zachrániť, svoju
milovanú, alebo dieťa? Ako sa Massimo rozhodne? Má život bez Laury vóbec
zmysel? Dokáže syna vychovávať sám?

DETTMER, PhiIipp
lmunita : cesta dovnútra záhadného systému, ktoný vás drží nažive /číta lgor ŠabeU
760 min.
populárno-náučné publikácie
Kniha je dóvtipný a nezvyčajne zábavný rýchlokurz o práci najdóležitejšieho systému
v íudskom tele, v ktorom neprestajne prebieha zúrivý boj, desiatky miliárd imunitných
buniek sú pripravené popasovať sa s nepriatel'om, čeliť invázii choroboplodných
mikroorganizmov a vytvárať zložité obranné stratégie.

TEREM, Jozef
Dobrodruh na cestách /číta Kristián Michal Hnát/ 490 min.

cestopisy
Jozef Terem je aktívny cestovateí, ktoný precestoval desiatky krajín. Vo svojej knihe
popisuje, ako celý jeho príbeh odštartoval, akými zážitkami sú popretkávané jeho

opakované cesty po Rumunsku či Gruzínsku, aké nástrahy ho čakali pri putovaní do
lndie, alebo aké to je, pohybovať sa medzi domorodcami na území exotickej Papuy.

R!MMERoVÁ, Kelly
Sirota z Varšavy /číta Dora Kulová/ 675 min.

austrálske romány
Na jar 1942 narastajú vo Varšave nepokoje. Elžbieta Rabineková pomáha kamarátke

Sáre s pašovaním detí z varšavského geta, Tu spoznáva židovského mladíka
Romana Gorku. Jeho rebélia však nechcene upozorní na Sárinu činnosť a
nevedomky ohrozí Elžbietu ajjej rodinu..,

AFSHAROVÁ, Tessa
Klenot Nílu /číta Svetlana Wittnerová/ 662 min.

americké romány
Sirota Charilina sa náhodou dozvie, že jQ otec žije a začne po ňom pátrať. Prepašuje
sa na lod'do Ríma, no majiteť lode sa chce čiernej pasažierky zbaviť. Charilinin
príbeh ho však natol'ko zaujme, že zmení názor a rozhodne sa bezpečne ju dopraviť
na súš - o to viac, že niekto je ochotný aj zabtlať,len aby sa nedostala k pravde.



MUHAMMAD, Rahaf
Rebelka /číta Magdaléna Škerenčákcivát 613 min,
autobiografické romány ř

Rahaf Muhammad sa podarilo ujsť od rodiny v Saudskej Arábii, Došla však len do
Bangkoku, kde si v hotelovej izbe otvorila účet na Twitteri a pomocou šifrovanej
komunikácie zisťovala od saudskoarabských utečeniek, ako by mohla uniknúť pred
násilím vo svojej vlasti...

HORŇÁK, Roman
Red wine 69 /číta lgor ŠabeU 700 min.
slovenské romány
Hovorí sa, že pomsta býva sladká, no z tejto priam mrazí. Zahrávať sa s citmi sa
skutočne nevypláca. Detektívi sú vystavení desivému obrazu zla. Skutočne dokáže
niekto spáchať také ohavnosti na iných l'ud'och? Hrózostrašné nálezy končatín a
znetvorených tiel.., Prečo? Kto za to móže? Vrah musí byť odhalený skór, ako
dokoná svoj pekelný plán - pomstu za zradu, na ktorú tak dlho čakal. Zlo nezabúda|

RUGIRANGOGA, Ubald v spolupráci s SAXTONOVOU, Heidi
Odpustenie oslobodzuje .: dramatický príbeh uzdravenia a zmierenia po nruandskej
genocíde lčíta Jozef Lapšanský/ 480 min,
autobiog rafické príbehy
Otec Ubald Rugirangoga v knihe Odpustenie oslobodzuje svedčí o tom, ako Boh
ušetriljeho život, aby mohol pomáhať iným získať telesné, citové aj duchovné
uzdravenie. Jeho rozprávanie o tom, ako odpustil mužovi, ktoný mu vyvraždil rodinu,
a ako sa staral o jeho deti, kým bol on vo vázení, dokazuje, že milosrdenstvo móže aj

v tých najbolestivejších okolnostiach našich životov priniesť pravé odpustenie.

PRlESTLEY, Marc,,Elvis"
Mechanik : vzrušujúci svet zákulisia F1 lčita Matúš Malý/ 610 min.
populárno-náučné publikácie
Mechanik odhal'uje škandály a tajomstvá, ako aj rivalitu pilotov a tímov. Kniha sleduje
Priestleyho na cestách po okruhoch, kde pracoval v boxoch F1. Hoci sa pozornosť
fanúšikov najčastejšie sústred'uje na hviezdnych jazdcov, práve mechanici sú tí, ktorí
vytvárajú majstrov sveta, a každá ich chyba móže mať fatálne následky.

REPOVÁ, Hana
Nestrať mapu k mójmu srdcu /číta Katarína Turčanová/ 600 min.

slovenské romány
Lorin svojmu kolegovi Benovi nikdy nevenovala vel'kú pozornosť. Ked' jej nečakane
zachráni kožu a podrží ju v ťažkej emocionálnej situácii, spustí tým reťazovú reakciu,
ktorú neěakala, Počas krátkeho pobytu v jej byte sa o nej dozvie viac, ako chcela,
aby vedel ktonýkol'vek z kolegov. Ale aj Ben má svoje tajomstvá. Prezradiť ich je však
ochotný iba výmenou za tie jej,


