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VAN DER HOLLAND, Tina
Tajomstvo zlatého pokladu : záhadné vraždy obchodníkov v Košiciach 1682 /číta[udmila
Swanová/ 585 min.
slovenské romány
Richtár Vida má plné ruky práce. V Košiciach deň za dňom dochádza k záhadným vraždám
obchodníkov a miznú vel'ké čiastky peňazí v zlate. Aby toho nebolo málo, Thókóly chystá
útok na Košice. V zložitq situácii, ked'v meste zavládne strach a vyostrujú sa aj náboženské
rozpory medzi protestantmi a katolíkmi, pomáhajú richtárovi dolapit'vrahov a nájst'ukradnuté
zlato cisárski dóstojníciz košickej posádky. Podarí sa im to?

MITANA, Dušan
Nezvestný /čítaPeter Lejko/ 720 min.
slovenské romány
Posledný román - autobiografia obl'úbeného spisovatel'a. Autentické svedectvo o procese
premeny na pozadí prudkých spoločenských zmien, S bil'agom rebela, extrémistu a
permanentného opozičníka, bilancuje svoj život. A každý čitatel', kladúci otázky sa stáva
zároveň jednou postavou príbehu,

SARVAŠOVÁ, Renata
Zelená kaňa /čítaludmila Swanová/ 418 min,
slovenské romány
Po 15 rokoch manželstva, ked'sa rodina zadlžípri podnikanía príde takmer o všetko, hlava
rodiny vymyslí neobyčajný plán. Kúpit'si manželstvo v Amerike a získat'Zelenú kartu,
Zachrániť rodinu a postaviť im raj na zemi. Zelená karta je identifikačná karta legálneho
trvalého obyvatel'a Spojených štátov, ktoný nemá americké občianstvo. Je to doklad, že
držitel'má povolenie na podmienený pobyt a prácu v Spojených štátoch.

KALVO, Are
Antiturista /čítaMichal Noválď 693 min.
nórske romány
Are Kalvo nikdy nezahorel láskou k prírode. Až ked'mu príroda ukradla prvých kamarátov.
Ludia, s ktorými kedysivymetal krčmy, zrazu chodili na túry, fotili si bežkárske stopy.,.
Jedného dňa si Kalvo všimol, že medzi priatel'mi na sociálnych sieťach nemá jediného
človeka, ktoný by sa neodfotil v horách. Prvýkrát sa teda vydal na túru, aby našiel stratených
kamarátov a prišiel veci na koreň,

FRANTZ, Laura
Čipkárt<a /čítaBeáta Drotárová/ 892 min.

americké romány
Laura Frantz verne zobrazila nie len samotné koloniálne obdobie, ale aj atmosféru, ktorá
panovala vo Virgínii na prahu Vojny o nezávislost'. Lady Elisabeth ,,Liberty" je dcérou
britského viceguvernéra Virgínskej kolónie. Okrem toho ju čaká výhodné manželstvo.
Bratranec jej snúbenca Noble nosív srdci povstalecký zápal, Tí, ktorí majú dočinenia s
britskou šl'achtou, sú podozrivízo špionáže a Liberty čoskoro zistí, že stojí pred strašnou
vol'bou. Zostane verná svojim anglickým koreňom, alebo sa pridá k Nobleovi a radikálnym
revolucionárom?

VILIKOVSKÝ, Pavél
Letmý sneh /čítaPeter Cibula/ 275 min.
slovenské novely
Autor nám podáva svoju definíciu lásky, či úvahu o duši. Kniha dáva čitatel'ovi priestor, aby
prijednotlivých úvahách spomalil, zamyslel sa a vytvoril si vlastný názor. Podl'a hlavného
hrdinu povaha neexistuje. On sám ju odmieta, Nechce byt predvídatel'ný. Chce byť
jedinečný, čistým, nepopísaným listom. Meno o človeku vel'a vypovedá, S každým menom
sa spája nejaký človek, nejaká povaha. Práve príťažlivéúvahy autora pridávajú knihe na
jedinečnosti.

KRAKAUER, Jon
Do riedkeho vzduchu : osobná správa o nešťastína Mount Evereste ičítaDušan Kubaňl767
min.
literatúra faktu

Jon Krakauer bol vyslaný do Nepálu, aby sa zúěastnil a napísal o horskými vodcami
vedenom výstupe na Mount Everest. Šielnaň ako jeden z ósmich klientov expedície,
vedenejznámym vodcom Robom Hallom. 10. mája vystúpil na vrchol hory, ten vrcholvšak
vyšiel vel'mi draho. Z piatich tímových kolegov zahynuli štyria, vrátane Halla, v silnej búrke.
Kým zostúpil do základného tábora, bolo deváť horolezcov z expedície mřtvych a do konca
mesiaca prišli o život traja d'alší.

FRANTŠEK
O radosti : dóvody našej nádeje /čítaJozef Lapšanský/ 510 min.
príhovory,
Veselost' je podl'a pápeža Františka správna a je dobré tešiťsa, ale radosť je ovel'a viac. Je
to stav duše. Nespósobuje ho priaznivá zhoda okolností, krátky okamih či prechodné
profesionálne úspechy. Radosť je hlboký pocit, dar, ktoný zapíňa vnútro človeka, životný
rozmer. Získava sa zo dňa na deň a neopúšťanás ani vtedy, ked'prechádzame bolesťou.
Radosť je znamením dóvery v seba a v život.
FITZEK, Sebastian
Pacient /čítaDušan Kubaň/ 685 min.
nemecké romány
Pred rokom zmizol malý Max Berkhoff, lba únosca vie, čo sa s ním stalo. Ten je však
hospitalizovaný na uzavretom psychiatrickom oddeleníso zvýšenou ochranou a mlčí,
Maxovmu otcovi zostáva jediná cesta, aby sa dozvedel pravdu. Sám sa stane pacientom na
psychiatrii.

šnÁurovÁn Hana
Smrtel'ne blízko /čítaEva Cibulová Ryšáková/ 525 min.
slovenské romány
Vincent Fiedler, milujúci manžel a oddaný policajt, spácha čin, ktotiý dostane jeho slušnú
rodinu na okraj spoločnosti. Po pátnástich rokoch všetko znova ožíva.Jeho dcéra Eva sa
vracia spáť, a chce zistiť pravdu. Čosa vlastne stalo v ten osudný deň? Aká je pravda o
smrtijej otca a zmiznutí matky? Čo sknývajú susedia? Krvavý nápis Hl'adajte pravdu na stene
v izbe zla sa stane mementom pre Evu, ktorá sa nezastaví, kým nezistí, čo sa vtedy v
skutočnosti stalo.

