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ARLIDGE, M. J;

Jeden musí z kola von /čítaIgor Šabek/660 min.
anglické deteKívne romány
Vyšetrovatel'ka Helen Graceová sa vrhne do vyšetrovania prípadu sériovéhovraha,
ktoný im zanecháva bizarné navštívenky:obete, Koré zmenil na vrahov. Kým Helen
neodhalí vzťah medzi obeťami, vraha nedostane. KaždÝ krok vedl'a však prináša
d'alšie obete.

DVoŘÁKoVÁ, DanieIa

Rytier a jeho král'. Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský /čítaIgor Ša,bek/ 1490
min.
slovenské historické romány
Cez postavu vojvodu Stibora sa autorka pokúsila o sondu do života stredovekého
Šl'achtica - do jeho mentality, kultúry, úrovne vzdelania, hmotnej kultúry, b,filania,
stravovania, vol'ného času.

HANNAH, Kristin

Slávik. V láske zistíme, lcým sme chceli byť, vo vojne, lcým naozaj sme /čítaKatarína
Turčanová/ 11B2 min.
americké vojnové romány
Slávik je nádherne napísaný román, KorY zblízka skúma život, lásku a hrózy vojny a
tieŽ spósob, akým l'udia dokážu reagovať na nepredstavitel'né životnésituácie.

HUGHESOVn" Xatlrryn
TajomsWo /čítaJana Dolanská/ 5B7 min.

ánglické romány
Mary uknfila tajomstvo. Pred štyridsiatimi rokmi urobila rozhodnutie, ktoré navždy
zmenilo nielen jej život, ale
život niekoho, kto
blízll1 jej srdcu.
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JARKoVsrÁ rrita

Posledný potomok /čítaDušan Kubaň/ 540 min.
slovenské historické romány
Univezitný profesor Thomas Hardy sa práve rozišiel s manželkou a dospievajúcim
synom, navyŠemu nedávno umrela matka. Právnik mu v pozostalosti odovzdá
matkin denník. Mi.nulosť matky Thomasa šokuje. Najmá vŠakto, čo mu bolo
odopierané spoznať, kto bol jeho otcom. Ako sa vysporiada matkiným
tajomstvom, ako nové skutoČnosti ovplyvnia jeho kariérou poznačený život? Kto bol
"Fuž, ktoní ho splodil?
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KEPLE& Lars

Lovec králikov /čítaDušan Kubaň/ 1165 min.
švédskedetektívne romány
Nekompromisný komisár Joona Linna si vo vázení odpykáva trest za, svojvol'ný
postup pri riešení predošlého prípadu. Najváčšímproblémom polície však nie je iba
hroziaci škandál, ale zistenie, že kriminalisti majú do činenia so zvláštnym typom
sériového vraha. Saga Bauerová je presvedčená, že pri pátraní po ňom sa nezaobídu
bez Linnorných skúseností.

KRISTOF, Agota

Vel'lcý zošit. Dókaz. Tretie klamsfuo /čítaMichal Novák/ B83 min.

francúzske romány
Kto čo hovorí a čo je len napísané?Čoje skutočnosťa čo je lož? Existujú dvojičky,
alebo len jedno dieťa? Kým Vel'hý zošit prekvapí svojím strohým no pósobivým
jazykom, Dókaz spochybní to, čo sa udialo v prvej časti a čitatel' stratí akékolÝek
oporné body a po prečítaníVel'kého klamsWa sa všetko zjaví z celkom inej
perspektívy.

ROZENBERGOVÁ Vanda
Mužzjamy a deti z lásky /čítaPavol Pivko/ 518 min.

slovenské romány

l!á za sebou prvYch dvadsaťpáť rokov života a chcel by zabezpečiťrodinu

bez
matky, ustrážiť sestru, vychovať brata a postarať sa aj o toho, kto žije v jame. Próza
opisuje l'uilské city nesentimentálnym, a predsa krehlcým jazykom. Priamočiaro vrství
hupor, smútok a neobyčajnosť všedných vecí a dní.

SZPILMAN, Wadyslaw

Pianista . Varšavskó spomienky 1939-1945 /čítaLukáš Šepták/ 422 min.
pol'ské vojnové romány

v

okupovanej
Spomienky mladého pol'ského hudobníka opisujú vojnové roky
Varšave, od septembra 1939 až do konca vojny. Prišiel počas nich nielen o prácu, ale
aj o celú rodinu a rodné mesto, ktoré nacisti zrovnali so zemou. Autor v knihe
presvedčivo líči,,relatívne normálne" prvé mesiace vojny, narastajúci teror, hlad a
strach.

TARTT, Donna
Stehlík /čítalgor ŠabelV 2302 min.

americké romány
Theo Decker má trinásť rokov, milujúcu matku a otca, KorY ho zanedbáva. Priam
zázračne prež$e nehodu, ktorá ho pripraví o všetko, čo dovtedy poznal a l'úbil.
Zostane v New Yorku sám. Našťastie sa ho ujme bohatá rodina a zdá sa, že chlapec
napokon dospeje na muža. Theo však trpí. Chýba mu jeho minulosť a len ťažko
nadvázuje nové vzťahy.

