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GREGORY, Philippa
Katarína Aragónska : večná princezná /čítaBeáta Drotárová/ 1145 min.
anglické romány
Španielsku infantku Katarínu Aragónsku ako trojročnúzasnúbia s princom Aňhurom,
synom a dedičom anglického krála Henricha Vll. Ked'vyrastie, má vládnuť v d'alekej
chladnej krajine, V novom domove ju budúci svokor privíta urážlivo a jej budúci manžel
Arthur je ešte len chlapec. Katarína sa však prispósobuje novému prostrediu a z vopred
dohodnutého manželstva rozkvitá nežná a vášnivá láska.

RoSL!NG, Hans, RoSLING, ola, RosLlNGoVÁ RÓNNLUNDoVÁ, Anna

Faktomluva : deset důvodŮ, proč se mýlíme v pohledu na svět - a proč jsou věci lepší,
než vypadaji lčítaPrevzatél 525 min.
popu lárno-náučné publikácie
Faktomluva je inšpirujúca pútavá kniha obsahujúca množstvo dojemných a napínavých
príbehov zo života autora. Móžete si byť istí, že vás bude nielen inšpirovať, ale aj baviť.
Autor popisuje desat'dóvodov, nevedomých inštinktov, ktoré majú vplyv na naše názory
týkajúce sa okolitého sveta.

šLoseR, peter

Mafiánska poprava? /čítaMichal Noválď 993 min.
slovenské romány
Dej sa odohráva v pohraničnej dedinke Híd, ako aj v hlavnom meste, kde biele goliere
rozhodujú o tom, či do správnych kresiel zasadnú správni šéfovia,ktorí pójdu vrahom po
krku, zatiať čo iní sa stretávajú s mafiánmi na pumpách a berú od nich hotovosť. Autor
opisuje reálne zákulisie zločinu a (ne)schopnosť štátnych zložiek bojujúcich proti nemu,
prepojenie úplatných politikov na krivých policajtov a mafiu.

HYKISCH, Anton
Spomeň si na cára : román /čítaGabriel Lukáč/ 874 min.
slovenské romány
Coburgovci, dedičia uhorského rodu Koháriovcov, boli úzko spojení so Slovenskom, kde
maliváčšinusvojich majetkov. Ferdinand, neskorší bulharský cár, mal osobitne srdečný
vzťah k Slovensku, jeho oblúbenej oáze oddychu a polovačiek. V knihe sledujeme rušné
osudy protikladnej dvojice - elitného panovníka a jeho horehronského pobočníka.
Prenikáme do najintímnejšíchzákutí ich životov, zdieíame s nimi chvíle úspechu i
osobných tragédií.

GREGORY, Philippa
Dedičstvo Boleynovcov /čítaBeáta Drotárová/ 1128 min.
anglické romány
Píšesa rok 1539 a král Henrich Vlll. sa znova žení.Tentoraz sa jeho manželkou stane
Anna z Cleves, V manželstve im to od začiatku škrípea z Anny sa stáva iba
šachovnicová figúrka v manželovom boji proti rímskokatolíckejcirkvi, V krátovstve vládne
neistota a intrigy. Karty miešajú Annine dvorné dámy Jane Boleynová a Katarína
Howardová. V hre sú osudy troch žien a dve skončia na popravisku.

VALÁBIK, Boris, szÚcs, Marián
Volali ma bítkár lčítaZbynekDžadoň/ 535 min.
autobiografia
Bývalý slovenský hokejový reprezentant a hráč NHL, dnes populárny televízny
komentátor Boris Valábik je povestný svojou otvorenosťou, presnými postrehmi a
kritickými názormi. Rovnaký je aj vo svojej autobiografil. Rozpráva o svojich začiatkoch,
životných aj hokejových bitkách, nezabúda na súkromie - ženy, peniaze či policajnú
školu. Ponúka nám svoje názory na slovenský aj svetový hokej.

BARIěÁK, Pavel,,Hirax"
Rusko :zbožňované,aj zatracované lčítaJozef Lapšanský/ 610 min.

cestopisy
Autor v knihe podrobne popisuje cestovanie po Rusku. Píšeo krajine, lud'och, ktoných
stretol, nie o politike. Skláňa klobúk dolu pred každým, kto koná, skúša,dotýka sa, a tak
získava svoje reálne skúsenosti a neinterpretuje iba zážitky a pravdy druhých. Tak sa
vybraldo zbožňovaného, aj zatracovaného Ruska a šiel sa ho dotknúť.Dokonalo ho
spoznať totiž žiaden človek sveta nikdy nezmóže.

KOZMON, František

Vlk /čítaDušan Kubaň/ 913 min.
slovenské romány
Marek Wolf sa opáť ocitá v Kanade. Vrah mu poslal fotku z miesta činu s odkazom:
Chceš poznat' pravdu o svojom otcovi? Musíš sa vrátiť do Montrealu. Montrealskému
podsvetiu kedysi vládol mafián Anthony Rizzo, ktoný je za mrežami a jeho posluhovači sa
rozpíchli. Marek odhatuje, že všetky obete pracovali pre starého mafiána. Čomá s tým
všetkým spoločnéjeho otec a aká je pravda, ktorú o ňom vie len vrah?

FOLLETT, Ken

Piliere zeme /čítaLukáš Šepták/ 2970 min.
anglické romány
Strhujúci a pútavý dej, zasadený do 12. storočia, odohrávajúci sa v Anglicku. Autor velmi
zaujímavo a jednoducho opisuje život v ťažkých časoch stredoveku. lntrigy vrchnosti aj
predstavitelov cirkvi, l-udské dobro, zlo, sklamanie, smútok a silu nekonečnej lásky.
Sadistické sklony a večný boj o prežitie. Stavba katedrály je ústredným motívom,
ovplyvnená prebiehajúcimi zmenamiv čase jej výstavby,

ZAMARI, Michaela
Šetmolho šéfa/čítaAntónia Kurimský Ol'šavská/ 525 min.
slovenské romány
Sympatická a ambiciózna Nela má za sebou pohnutú minulosť. Budúcnosť však vidí
ružovo - má prácu a nezávázného priateía s výhodami, Jej pokojný život sa nečakane
otrasie v základoch, ked'do firmy, kde pracuje, vstúpijeden z jej vrcholových
manažérov, Tomas Leroy, Jeho prílišná náklonnosť k nejju nielen desí ale okamžite v
nej vyvolá množstvo otázok. Kto je v skutočnosti šéfjej šéfaa čo je pravým dóvodom
jeho príchodu?

