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ALANA – Príchod do zasľúbenej zeme 

Connilyn Cossette 

Lúč 2021 
 
Román vykresľuje strhujúci ľúbostný príbeh, dej je plný napätia a 
zvratov. Je o veľkej nenávisti, ale i odpustení, o samote i živote     
s Hebrejmi. 
Alana je hlavnou hrdinkou biblického románu, ktorého dej nám 
približuje príchod Izraelitov do Zasľúbenej zeme. Dej románu sa 
odohráva na pozadí dejinných udalostí z posledných mesiacov 
Exodu po štyridsaťročnom putovaní Izraelitov z Egypta. 

 

CUKRÁREŇ V PARÍŽI 

Julie Caplinová 

Grada 2021 

Objavte romantickú francúzsku cukráreň opradenú lahodnými 
vôňami a tou pravou láskou. 

Nina je mladá a pekná, no v živote trochu stratená. Po tridsiatke 
ešte stále pracuje ako servírka a veľmi ju to frustruje. Jej veľká 
rodina je navyše rozhodnutá chrániť ju pred všetkými 
nástrahami života. Jedného dňa však Nina urobí rázny krok a 
odíde do Paríža vypomáhať s prípravou cukrárskych kurzov pre 
začiatočníkov, ktoré vedie starý rodinný priateľ Sebastián. 
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ČAJOVŇA V TOKIU 

Julie Caplinová 

Cosmopolis 2022 

Pripravte si šálku voňavého čaju, pohodlne sa usaďte na svoje 
obľúbené miesto a začítajte sa do romantického príbehu o veľkej 
láske, ktorá sa neočakávane znova rozhorí v jednej malej 
očarujúcej čajovni. Príbeh z krajiny vychádzajúceho slnka vám 
ukáže, že cesty s tým pravým partnerom sa vám môžu pretnúť na 
tom najnezvyčajnejšom mieste. Stačí, že ste na to vnútorne 
pripravení. 

 

 

ČIE SÚ TO VLNY 

Amanda Dykesová 

I527.net 2022 

Po skončení druhej svetovej vojny odovzdá istý žialiaci rybár do 
miestnych novín báseň – burcujúce volanie po nádeji, zmysle 
života... a kameňoch. Aké je jej posolstvo? Pošlite mi kameň za 
každého človeka ,o ktorého ste prišli, a ja postavím niečo, čo 
bude darúvať život. 

 

 

 

DEŇ, KEĎ SME SA STRETLI 

Roxie Cooper 

Metafora 2021 

Román o vášni k umeniu, láske k hudbe a osude dvoch ľudí, ktorí 
si k sebe hľadajú cestu 

Vydajte sa spolu so Stephanie a Jamiem do sveta plného umenia 
a krásnej hudby a nechajte sa unášať príbehom ich 
nezabudnuteľnej lásky.  
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DIABOLSKÝ ÚNOS 

Georgette Heyer 

Ikar 2022 

Rozvážna a bystrá Mary Challonerová je presvedčená, že skazený, 
zlomyseľný Dominic Alastair, markíz z Vidalu, sa s jej sestrou 
Sophiou napriek matkiným intrigám nezamýšľa oženiť. Rozhodne 
sa, že zachráni sestrinu povesť a dá rozmaznanému markízovi 
poriadnu príučku. 

 

 

DIEŤA 

Kjersti A. Skomsvold 

Premedia 2022 

Toto je príbeh lásky. Matka rozpráva svojmu novonarodenému 
dieťaťu o udalostiach, ktoré k nemu viedli. Sú to príbehy o dlhej 
chorobe, osamelosti a smútku. O strachu niekoho milovať, ale 
napriek tomu sa odvážiť to urobiť. 

 
 

 

 

DOKONALÉ PSIE VIANOCE 

W. Bruce Cameron 

Ikar 2022 

Zázraky skutočne existujú, stačí len veriť Gossovci sú rodina ako 
každá iná. Majú svoje bežné, každodenné starosti a s príchodom 
Vianoc sa napätie medzi nimi stupňuje. Nie je ľahké žiť v 
domácnosti, kde má každý člen akoby svoj vlastný vesmír. 
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DOMOV 

Judith Hermann 

Artforum 2021 

Nový román Judith Hermann je príbeh ženy, ktorá začína nový život 
na novom mieste. Jej manželstvo sa skončilo, jej dcéra 
odcestovala. Opustila veľkomesto a v starom dome na severnom 
pobreží sa usiluje vzdorovať neprajným okolnostiam aj drsnej 
krajine, postihnutej klimatickou katastrofou. Spomína na to, čo 
prežila a pokúša sa ešte raz zvrátiť svoj osud.  

 

 

ĎALŠÍCH 365 DNÍ 

Blanka Lipinska 

Ikar 2022, 3.diel 

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 vôbec zmysel? Dokáže syna 
vychovávať sám? 

 

 

 

FLORIOVCI III. Úpadok kráľov Sicílie 

Stefania Auci 

Grada 2022, 3.diel 

Keď po otcovej smrti zdedí impérium Floriovcov jeho 
dvadsaťročný syn Ignazio, zachváti ho strach. Nechce byť 
otrokom slávneho mena, netúži obetovať svoj život pre Casa 
Florio. Navyše, svet naokolo sa mení až príliš rýchlo. 
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IBA DESAŤ DNÍ 

Michaela Brnková 

MERIDIANO- press 2022 

Sedela na posteli v spálni, ktorú s ním zdieľala už dva roky, a slzy 
máčali jej krásne pehy. Bola plná sklamania a smútku pre niečo, čo 
nikdy nemala. 

 

 

 

IBA SEKUNDA 

J. Levinsky 

Naše vojsko 2022 

Príbeh začína tam, kde ostatné končia. Poukazuje na to, že za 
momentom, kedy sa dve hlavné postavy dajú konečne dokopy, nie 
sú všade dúhy a jednorožce. Obloha sa dosť často zatiahne 
tmavosivými mrakmi a jednorožce sa premenia na odporné 
hrochy. 

 

 

 

KAMOŠI, FRAJERI A SRDCE NA PLÁTNE 

Kasie West 

Slovart 2021, 1.diel 

Nová kniha známej autorky románov pre baby Kasie West s 
názvom Kamoši, frajeri a srdce na plátne je prvou časťou trilógie o 
dievčatách, z ktorých každá má svoj sen, snaží sa získať priateľstvo, 
lásku i uznanie a popritom spoznáva samu seba. 
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KAMOŠI, FRAJERI A BOZKY ZA KAMEROU 

Kasie West 

Slovart 2022, 2.diel 

Nová kniha známej autorky románov pre baby Kasie West s názvom 
Kamoši, frajeri a bozky za kamerou je druhou časťou trilógie o 
dievčatách, z ktorých každá má svoj sen, snaží sa získať priateľstvo, 
lásku i uznanie a popritom spoznáva samu seba. 

 

 

 

KARNEVAL KRÝS 

Jozef Banáš 

Ikar 2022 

Neexistujú krízy politické či hospodárske, iba morálne. Spôsobujú 
ich krysy. Sú stále nenažrané, aktívne hlavne v tme, keď ich 
nevidia. Žijú v klanoch, ktoré medzi sebou vedú vojny, sú 
pomstychtivé, vodcovia si značkujú podriadených močom. 

 

 

 

KEĎ PRADEDO LYŽOVAL DO FÍNSKA 

Daniel Katz 

Slovart 2022 

Debutový román fínskeho židovského spisovateľa Daniela Katza 
opisuje osudy troch generácií jeho rodiny. Pestré rozprávanie plné 
neuveriteľných príbehov sa odohráva v Rusku, odkiaľ 
rozprávačovho dedka na začiatku storočia odvlečú kozáci do 
vojenskej školy, v Helsinkách, na frontoch, či skôr v zákopoch a 
lazaretoch, prvej a druhej svetovej vojny. 
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KEĎ PRÍDE JAR  

Janette Okeová 

Kumran 2021, 2.diel 

Po roku učenia v jednotriednej škole v kanadskej divočine plánuje 
Elizabeth svadbu s Wynnom Delaneym, členom Kráľovskej 
severozápadnej jazdnej polície. Svoj manželský život začínajú na 
jeho odľahlej základni ďaleko na severe. Elizabeth sa necíti 
pripravená na taký osamelý život bez mnohých výdobytkov, na 
ktoré bola dovtedy zvyknutá. Zostala jej len láska k Wynnovi a viera 
v Boha. Bude to však stačiť? 

 

 

KEĎ SA ROZVIDNIE  

Janette Okeová 

Kumran 2022, 3.diel 

Po prvej drsnej zime strávenej na ďalekom severe si Elizabeth 
Delaneyová a jej manžel, príslušník jazdnej polície, zvykajú na 
život v malej osade Bobria Rieka. Elizabeth opäť začne učiť a 
postupne si obaja nachádzajú cestu k indiánskemu obyvateľstvu. 

 

 

KLÁRA A SLNKO 

Kazuo Ishiguro 

Ikar 2022 

Klára je vysokointeligentný, špeciálne naprogramovaný robot, 
ktorého účelom je byť priateľkou a spoločníčkou dospievajúcemu 
dieťaťu. Vďaka výnimočným schopnostiam zo svojho miesta v 
obchode vnímavo pozoruje správanie zákazníkov aj bežných 
okoloidúcich. 
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KLENOT NÍLU 

Tessa Afsharová 

Kumran  2022 

Počas cesty do starobylého kráľovstva Kúš, z ktorého pochádzajú 
jej predkovia, sa Charilina začne s novou intenzitou zaujímať o 
minulosť svojej rodiny. Charilina vyrastá ako sirota v dome svojej 
tety, kde sa dozvedá iba útržky príbehu tragickej lásky svojich 
rodičov. 

 

 

KRÁĽOVNÁ PARÍŽA. Príbeh Coco 
Chanel 

Pamela Binnings Ewen 

Lindeni 2022 

Legendárna módna návrhárka Coco Chanel je uznávaná pre svoj 
sofistikovaný štýl, preslávila sa ikonickými malými čiernymi 
šatami a opojným parfumom Chanel No. 5. Za verejne známou 
osobnosťou sa však ukrýva komplikovaná žena snujúca intrigy a 
opradená záhadnými klebetami. 

 

 

KTO ZÍSKA VIKOMTA? 

Kristi Ann Hunterová 

I527.net 2022, 1.diel 

Pre Hudsona, nového vikomta Stildona, znamenala plavba z 
rodnej Indie do Anglicka poriadne vyčerpávajúce a náročné 
obdobie. Keď sa vzápätí dozvie, že osud dostihového impéria, 
ktoré zdedil, závisí od dobrej vôle iného chovateľa koní, začne sa 
cítiť ešte bezradnejšie. 
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KUCHÁRKA Z CASTAMARU 

Fernando J. Múnez 

Fortuna Libri 2022 

Clara Belmonteová, ktorá vyrastala vo vzdelanej rodine váženého 
lekára, sa obáva o svoju budúcnosť, pretože po náhlej otcovej smrti 
ostala bez prostriedkov a ochrany. Zároveň trpí vážnou chorobou: len 
čo opustí uzavreté miestnosti alebo vyjde na otvorené priestranstvo, 
prepadne ju záchvat paniky. 

 

 

LETNÁ STÁVKA 

Emily Henryová 

Aktuell 2022 

Autorka ľúbostných románov a nevyliečiteľná romantička, ktorá 
náhle prestala veriť v lásku. Intelektuálny spisovateľ s tajomným 
osudom, ktorý sa ocitol v slepej uličke. A jedna bláznivá letná stávka, 
ktorá možno zmení všetky ich doterajšie predstavy o šťastných 
koncoch. 

 

 

 

LETO PRI JAZERE 

Denise Hunterová 

I527.net 2022 

Mladá hostinská z mesta pri jazere v Severnej Karolíne sa zamiluje do 
samotárskeho autora románov. V prvom dieli romance o Hostinci 
Bluebell sa pripomína minulosť a vynárajú sa staré tajomstvá. 
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MILANCHÓLIA 

Milan Lasica, Marek Ormandík 

Slovart 2022 

Táto nádherná knižka prináša sugestívne obrazy mladého 
výtvarníka Mareka Ormandíka, komentované múdrymi, 
vtipnými textami Milana Lasicu. 

 

 

 

 

MOJA ČÍNSKA DEKÁDA 

Pavel Dvořák 

Rak 2022 

Vtipné, ale i smutné; prekvapujúce, či niekedy až šokujúce; ale 
vždy veľmi zaujímavé zážitky sinológa, tlmočníka čínštiny a 
YouTubera Pavla Dvořáka z viac ako desiatich rokov života medzi 
Číňanmi. 

 

 

 

MÔJ NEŽNÝ BLÍŽENEC 

Nino Haratischwili 

Inaque 2022 

Stella má všetko potrebné k šťastiu: v tridsiatich šiestich rokoch 
pracuje pre regionálne noviny a vedie stredostavovský život v 
elegantnej štvrti Hamburgu so svojím synom a manželom, 
televíznym režisérom. 
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NA KRÍDLACH ODDANOSTI 

Roseanna M. White 

I527.net 2022, 2.diel 

Celé Anglicko považuje majora Phillipa Camdena za netvora – veď 
tento muž vedome spôsobil smrť mužov svojej letky. On sám by bol 
radšej, keby v ten deň s nimi zomrel, no napriek všetkému dostal 
zamestnanie na kryptografickom oddelení vojenského 
spravodajstva. Výhražné listy, ktoré denne dostáva, ho 
neprekvapujú, a podľa vlastného názoru si ich zaslúži. 

 

 

NAJMILŠIE ŽELANIE 

Miroslava Varáčková 

Slovart 2022 

Gréta má šestnásť, čaká ju život na stredoškolskom internáte a 
odlúčenie od rodiny. Je naučená sústrediť všetku svoju pozornosť 
na sestru, ktorej zdravotný stav vyžaduje špeciálnu starostlivosť, a 
tak ju nová situácia a nadbytok voľného času desia. 

 

 

NEVIESTKY OSVIENČIMU 

Dominik W. Rettinger 

Lindeni 2022 

Atraktívne Poľky Eliza a Magdalena sa po sérii osudných životných 
chýb ocitnú v pekle Osvienčimu. Šokované biedou, hladom a 
utrpením bojujú v príšerných podmienkach o prežitie. Jedného dňa 
však padnú do oka veliteľovi osvienčimského verejného domu 
Wolfgangovi Steinhoffovi, ktorý im ponúkne prácu. Za obslúženie 
desiatich mužov denne získajú poriadne jedlo, šaty a trocha 
dôstojnosti.  
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ODVÁŽNE ROZHODNUTIE 

Soňa Vancáková 

EQUILIBRIA 2022 

Nina je čerstvá vysokoškoláčka. S elánom vstupuje na pôdu vysokej 
školy, no nečaká, že sa počas štúdia stretne s manipuláciou a 
nekalými praktikami od profesorov. Čelí ich tlaku, ktorý ju 
vyčerpáva. Energická povaha jej nedovolí podvoliť sa a napriek 
všetkému si Nina vysokoškolský život užíva plnými dúškami. 

 

 

 

ODVÁŽNY PLÁN 

Elizabeth Camden 

I527.net 2021, 2.diel 

Aj keď Rosalinda a Nick vedú súkromnú vojnu proti náklonnosti, 
ktorú k sebe cítia, pevne stoja na opačných stranách v bitke, ktorá 
neovplyvní iba ich životy. Keď verejné pobúrenie vzrastie a 
Rosalinda sa stane terčom neznámeho nepriateľa, obaja súperi si 
uvedomia, že v hre je oveľa viac, než sa im kedy snívalo. 

 

 

POSLEDNÝ LIPTOVSKÝ KURUC  

Leopold Moravčík 

Perfekt 2022 

Kniha sleduje málo známe, ale rovnako vzrušujúce obdobie po 
podpise Satmárskeho mieru medzi kurucmi a cisárskou armádou 
v roku 1711. Existuje dostatok faktov, že povstalci vedení 
kniežaťom Rákocim naďalej pokračovali v tajnej príprave na novú 
etapu povstania a že práve Liptov bol jedným z centier týchto 
príprav. 
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PRIATEĽSTVO 

Silvia Avallone 

Inaque 2022 

Keby ju niekto požiadal, aby presne určila začiatok ich 
priateľstva, Elisa by nedokázala odpovedať. Bola to noc, keď sa 
Beatrice zjavila na pláži, náhle ako padajúca hviezda, so 
smaragdovozelenými očami, ktoré sa v tme leskli? Alebo to bolo 
neskôr, keď ukradli džínsy z elegantného butiku a utiekli na 
mopedoch? 

 

 

RODOKMEŇ MILOSTI 

Francine Rivers 

Kumran 2021 

Biblia je plná inšpiratívnych príbehov obyčajných ľudí, ktorých si 
Boh nečakane použil na to, aby zmenil svet. Medzi nich patria aj 
Tamara, Rachab, Rút, Betsabe a Mária – ženy v rodokmeni Ježiša 
Krista. 

 

 

 

SKROTENIE KRÁĽOVNEJ 

Philippa Gregory 

Slovart 2021 

Henrich VIII. sa rozhodol opäť oženiť. Tentoraz je jeho vyvolenou 
Katarína Parrová - vdova, vzdelaná žena a tajná protestantka. 
Katarína sama študuje a stane sa prvou ženou v Anglicku, ktorá 
vydá knihu pod vlastným menom. Presadzuje náboženskú 
reformu, ktorú začal už Henrich. Lenže kráľ starne, chorľavie, čo 
využíva jeho intrigánsky dvor, a preto je Henrich čoraz 
nevyspytateľnejší a nebezpečnejší. 
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SLEPÁ ULIČKA 

Joy Fieldingová 

Ikar 2022 

Každý z nich má motív a každý vlastní zbraň. Skromná, nenápadná 
ulička v Palm Beach Gardens na Floride nie je miesto, kde by sa diali 
šokujúce udalosti. Rovnaké jednoposchodové domy v pastelových 
farbách, výstavné trávniky a cestičky lemované kvetmi. 

 

 

 

STALO SA TO AJ MNE 

Jodi Kantor, Megan Twohey 

N Press 2022 

Prečo tento príbeh? Stačí to na zmenu alebo je to boj, ktorý sme 
ako civilizovaná spoločnosť ešte nevyhrali? 

Americké reportérky Jodi Kantor a Megan Twohey, ktoré v roku 
2018 získali prestížnu Pulitzerovu cenu, prinášajú strhujúce 
rozprávanie o sexuálnom obťažovaní v šoubiznise, ktoré pomohlo 
naštartovať celosvetové hnutie #MeToo. 

 

 

STRÁŽCA PÍSMEN 

Charles Martin 

Lindeni 2022 

Murphy Sheperd sa venuje hľadaniu tých, ktorých nikto iný 
nenašiel – hlavne dievčat, ktoré sa stali obeťami obchodu s 
bielym mäsom. Nečakane však aj jeho domov zasiahne nočná 
mora. Unesú mu dcéru, mladomanželku, jej dcéru a ďalšiu 
tínedžerku. 
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SYNOVIA POVZBUDENIA  

Francine Riversová 

Kumran 2022 

Po Rodokmeni milosti prichádza autorka Francine Riversová s 
piatimi príbehmi verných mužov, ktorí zmenili svet. Synovia 
povzbudenia, hrdinovia, ktorí stáli za mužmi, čo formovali dejiny. 

 

 

 

 

ŠKANDALÓZNA PRINCEZNÁ 

Jodi Ellen Malpasová 

Ikar 2022, 1.diel 

Život princeznej Adeline má ďaleko od rozprávky. Ako členku 
kráľovskej rodiny ju odmala prenasledujú novinári, striehnu na 
každý jej krok a priživujú sa na jej škandalóznych aférach. 

 

 

 

TAJEMSTVÍ 

Radka Třeštíková 

Motto 2021 

 Napínavé vyprávění o lidech v horách a horách mezi nimi, které už 
nejde obejít, ale dá se z nich spadnout a dá se v nich ztratit. Stejně 
jako v té šílené spoustě tajemství, co si v sobě pečlivě střeží dospělí i 
děti. Budete se modlit, aby vám aspoň někdo z nich něco prozradil a 
aby si řekl o pomoc hlasitěji než úplným tichem. Všichni občas 
potřebujeme někoho, kdo nás zachrání. 
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TAJOMSTVO SLEČNY HANCOCKOVEJ 

Kristi Ann Hunterová 

I527.net 2022, 3.diel 

Slečna Harriet Hancocková si užíva svoju rolu excentrickej dedičky. 
Nepozorovane mení životy ľudí v Newmarkete k lepšiemu, využívajúc 
pri tom svoje bohatstvo i spoločenský vplyv. Od ľudí si udržiava 
odstup, aby tak ochránila svoje dlhoročné tajomstvo. 

 

 

 

TEN DEŇ 

Blanka Lipinska 

Ikar 2021, 2.diel 

Laura Bielová zažíva na Sicílii rozprávkové obdobie. Po veľkolepej 
svadbe s mužom, ktorý by jej zniesol aj modré z neba, sa teší z 
tehotenstva, honosných darov, nadpozemského luxusu, 
služobníctva, áut aj prímorských rezidencií. Má to však jeden háčik – 
všade naokolo sa hemžia gangstri a Laure ide o krk. 

 

 

 

TIDEWATERSKÁ NEVESTA 

Laura Frantz 

I527.net 2022 

Môžu dvaja ľudia, ktorí vášnivo milujú svoju nezávislosť, nájsť 
životné šťastie a uspokojenie len vlastnými silami? Alebo zistia, že 
to, čo im v živote už dlho chýbalo, mali celý čas rovno pred očami? 
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TIENE V KRESLE 

Gerdur Kristný 

Brak 2022 

Štrnásťročná Eyja sa s rodičmi práve nasťahovala do nového 
bytu. Keď sa však pozrie von oknom, vydesí sa. Priamo oproti 
domu leží veľký cintorín plný náhrobkov a krížov. Nepríjemní 
susedia... Atmosféru v novom domove nevylepší ani kožené 
kreslo, ktoré si ocko kúpi v starožitníctve. 

 

 

TU SOM DOMA 

Silvia Bystričanová 

Slovart 2022 

Čo určuje kto sme a čo budeme žiť? Temperamentnú Naďu 
Wernerovú privedie nečakané dedičstvo na miesto, kde stretáva 
svojráznych susedov, ktorí formujú jej talent, túžby aj schopnosť 
odpúšťať. V notárovi Elznerovi získava rodinu a v Jozefíne 
kamarátku, ktorá má odvahu chodiť do kina sama a dokáže s 
nadhľadom zvládnuť všetko, čo jej život ponúka. 

 

 

UČITEĽKINA VOĽBA 

Sarah E. Ladd 

Slovenský spisovateľ 2022, 2.diel 

Patience Creightonová vždy snívala o veľkej láske, ale ten pravý 
nikdy neprišiel. Po otcovej smrti a bratovom odchode do Londýna 
nesie na pleciach všetku zodpovednosť za chod dievčenskej školy 
na panstve Rosemere. 
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ÚSPEŠNÍCI 

Katarína Fedorová 

Slovart 2020 

V prudkom tempe a s cynickou úprimnosťou rozvíjajú príbeh lekárky, 
ktorá svoju prácu, mužov aj deti vníma inak, než by sa patrilo. Dej sa 
odohráva v reáliách slovenského zdravotníctva, ktoré autorka 
dôverne pozná. S nezvyčajnou otvorenosťou a zmyslom pre humor 
pomenúva skutočné pocity hrdinky ukryté za predstieranou nehou, 
vášňou a záujmom. 

 

 

ÚZKOSŤ 

Denisa Fulmeková 

Slovart 2022 

Arleta, hrdinka tohto fragmentárneho rozprávania, si uvedomuje, 
že je za pomyselnou polovicou života. Prijala v ňom množstvo rolí ‒ 
je napríklad matkou, manželkou, dcérou, kamarátkou, 
spisovateľkou. 

 

 

VIANOCE V IVY HILLE 

Julie Klassen 

I527.net 2022 

Richard Brockwell, mladší syn najvýznamnejšej ivyhillskej rodiny, 
neprišiel na Vianoce domov už niekoľko rokov. Radšej ich trávi v 
rodinnom dome v Londýne, ďaleko od Brockwell Courtu. Stále ho 
prenasleduje staré rodinné tajomstvo a tiene chýb z minulosti. 
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VOLÁM SA LUCY BARTONOVÁ 

Elizabeth Strout 

Inaque 2022, 1.diel 

Lucy Bartonová sa pomaly zotavuje po pôvodne jednoduchej 
operácii. Príde ju navštíviť matka, ktorú nevidela niekoľko rokov. Zdá 
sa, že klebetenie o ľuďoch z Lucinho detstva v mestečku Amgash 
v Illinois im umožňuje znovu si k sebe nájsť cestu, no pod povrchom 
sa skrýva napätie a túžba, ktoré dodnes prenikajú do každého 
zákutia Lucinho života. 

 

VÔŇA KVETOV NOCI 

Leila Slimani 

Inaque 2022 

Leila Slimani nerada opúšťa svoj domov a dáva prednosť samote pred 
rozptýlením. Prečo teda prijala návrh stráviť noc v Punta della 
Dogana v Benátkach, medzi umeleckými zbierkami Pinaultovej 
nadácie? Popri úvahách o písaní nám autorka počas jednej noci v 
Benátkach hovorí o sebe, o obmedzenosti, pohybe, cestovaní, 
intimite, identite, o priestore medzi Východom a Západom, v ktorom 
sa plaví ako mesto na koloch odsúdené na zánik a krásu, 
obohacujúce, mlčiace a rozprávajúce zároveň. 

 

 

VYVOLENÝ NÁROD 

Robert Whitlow 

Kumran 2022 

Počas teroristického útoku blízko jeruzalemského Múru nárekov 
obetuje statočná matka život za záchranu svojej trojročnej dcérky a 
zanechá po sebe zdrveného manžela a dieťa. 
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ZMENY POČASIA 

Jenny Offill 

Inaque 2022 

Lizzie Bensonová je knihovníčka v Brooklyne. Venuje sa synovi Elimu, 
manželovi Benovi a bratovi Henrymu, ktorý sa lieči z drogovej 
závislosti. Pomáha tiež bývalej profesorke so záplavou pošty, ktorú 
dostáva v reakcii na svoj úspešný podcast o zmene klímy, téme 
priťahujúcej extrémistov všetkého druhu. 

 

 

ZNIČIŤ 

Michel Houellebecq 

Inaque 2022 

Román Zničiť miestami pôsobí ako geopolitický triler s útokmi, 
špiónmi a ezoterickým podtextom, no zároveň je rodinnou 
melodrámou s patriarchom v domove dôchodcov v srdci 
francúzskeho vidieka. Je to román o krehkosti existencie a 
osamelosti súčasného človeka vo svete bez Boha. Je o láske a 
manželskej oddanosti. 

 

 

ZÚFALÁ NÁDEJ 

Elizabeth Camdenová 

I527.net 2022,3.diel  

Za odmeraným správaním Eloisy Drakeovej sa skrýva búrlivá 
minulosť, ktorú konečne nechala za sebou – alebo si to aspoň myslí. 
Ako geniálna matematička sa stane úspešnou účtovníčkou 
najväčšieho stavebného projektu, ktorý začnú realizovať v roku 1908 
v New Yorku. 
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KRIMI – detektívky 

DIEVČA BEZ MENA 

Lisa Reganová 

Grada Slovakia 2022 

Keď detektívka Josie Quinnová dorazí na miesto činu na okraji 
Dentonu, je zdesená brutalitou útoku. Obeť bojuje o život a 
novorodené dieťa zmizlo. Na inom mieste sa snaží ukryť krásna 
mladá žena. Zdá sa, že by mohla byť Josiiným vodítkom k prípadu 
uneseného dieťaťa, ale záhadná žena nevie, kto je, kde sa vzala ani 
čoho sa tak bojí. Isté je, že je na smrť vydesená.. 

 

 

POSLEDNÝ KLINEC 

Stefan Ahnhem 

Ikar 2022 

Dunja Hougaardová je presvedčená, že stelesnené zlo existuje a má 
podobu jej bývalého nadriadeného Kima Sleiznera. Vydieranie, 
zneužívanie právomocí, znásilnenie... Sumár previnení šéfa kodanskej 
polície je dlhší než vianočný nákupný zoznam, a predsa sa mu akosi 
darí unikať pred spravodlivosťou. 

 

 

SPOLOK JUDÁŠOV 

Peter Šloser 

Ikar 2022 

Existovala na Slovensku policajná chobotnica? Vznesené obvinenia a 
právoplatné odsúdenia bývalých policajných funkcionárov nasvedčujú, 
že jej chápadlá k nám siahajú. Peter Šloser opäť poukazuje na krivákov 
z najvyšších poschodí slovenskej polície a zradcov, ktorí sa spreneverili 
svojmu poslaniu. 
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ZÁHADNÉ VRAŽDY V INTERNÁTE 

Lucinda Riley 

Tatran 2022 

Prestížnou súkromnou Školou svätého Štefana v Norfolku otrasie 
škandál – jedného rána tam nájdu mŕtveho študenta. Hoci si riaditeľ 
školy myslí, že šlo o nešťastnú náhodu, miestna polícia nevylučuje 
úmyselnú vraždu. Prípad zveria skúsenej inšpektorke Jazmine 
Hunterovej, ktorá z osobných dôvodov zvažuje ukončiť policajnú 
kariéru v Londýne. 

 

 

V SIETI 

Jorn Lier Horst 

Premedia 2022 

Môže byť vo svete, kde majú všetci prístup k neuveriteľnému 
množstvu informácií, každý vyšetrovateľom? Čo sa stane, keď sa 
smie do pátrania po vrahovi mladej austrálskej backpackerky zapojiť 
hocikto od hocikadiaľ, anonymne  – a potrebuje na to len počítač 
a pripojenie na internet? 
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SCIFI – FANTASY 

KADETI. Medzi hviezdami 

Brandon Sanderson 

Slovart 2022, 1.diel 

Nová epická sci-fi séria od kultového autora o dievčati, ktoré sa túži 
stať pilotkou vo vojne s mimozemskou rasou. 

Spensa žije vo svete, ktorý už desaťročia čelí útokom 
mimozemšťanov. Piloti sú pre zvyšok ľudstva hrdinami a Spensa od 
detstva sníva o tom, že tiež vzlietne ku hviezdam a preukáže svoju 
odvahu. 

 

 

KRÁĽOVSTVO HRIEŠNYCH 

Kerri Maniscalco 

Pandora 2022, 1.diel 

Emilia a jej dvojča Vittoria sú streghe – čarodejnice, ktoré žijú 
potajomky medzi ľuďmi a vyhýbajú sa tomu, aby vzbudili pozornosť. 
Jedného dňa však Vittoria nepríde na večeru do známej sicílskej 
reštaurácie. Emilia čoskoro nájde zohavené telo svojho milovaného 
dvojčaťa. Zničená Emilia sa vydá hľadať sestrinho vraha, ktorému sa 
chce pomstiť za každú cenu, aj keby to malo znamenať použitie 
zakázanej temnej mágie. 

 

POKRVNÉ PUTÁ 

Richelle Mead 

Slovart 2022, 1.diel 

Sydneina krv je výnimočná. Vďačí za to skutočnosti, že je alchymistka, 
a teda patrí k záhadnej skupine smrteľníkov, ktorí koketujú s mágiou a 
slúžia ako most na preklenutie svetov ľudí a upírov. Svojím posledným 
s upírmi si však poriadne skomplikovala život. Jej oddanosť 
alchymistickému poslaniu bola spochybnená a jej budúcnosť je neistá. 
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ODBORNÁ LITERATÚRA 

 

327 Svetová politika. Medzinárodné polit. vzťahy. Zahraničná politika 

 

ROZDELENÝ SVET 

Tim Marshall 

Premedia 2022 

Múry pribúdajú a sú čoraz vyššie. Nacionalizmus a politika identity sú 
opäť na vzostupe. Za ostatné desaťročie sme postavili tisícky 
kilometrov plotov a bariér, ktoré nanovo pretvárajú politickú mapu 
sveta. 

 

 

 

502 Ochrana živej prírody 

 

KLIMATICKÉ VOJNY 

Harald Welzer 

Premedia 2022 

Boje o pitnú vodu, nové výbuchy masového násilia, etnické čistky, 
občianske vojny v najchudobnejších krajinách sveta, nekonečné prúdy 
utečencov. Konflikty 21. storočia sa už neodvíjajú od ideologického 
súperenia medzi veľmocami, ale skôr od triednych, náboženských a 
zdrojových otázok. 
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57 Biologické vedy 

 

ŠIESTE VYMIERANIE 

Elizabeth Kolbert 

N press 2022 

Americká novinárka Elizabeth Kolbert prináša zásadnú knihu o 
budúcnosti nášho sveta a masovom vymieraní, ktorému práve 
čelíme. V histórii našej planéty došlo k piatim hromadným 
vyhynutiam, v dôsledku ktorých sa náhle a drasticky znížila 
rozmanitosť života na Zemi. 

 

 

611 Anatómia 

 

MIGRÉNA 

Oliver Sacks 

Inaque 2022 

Mnohé prejavy migrény sa môžu u jednotlivých ľudí výrazne líšiť, 
dokonca aj u toho istého jednotlivca v rôznych obdobiach. Medzi 
najpresvedčivejšie a najmätúcejšie z týchto príznakov patria zvláštne 
zrakové halucinácie a skreslenie priestoru, času a obrazu tela, ktoré 
sa u migrenikov niekedy vyskytujú. 
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929 Životopisy 

 

KLAN GUCCI 

Sara Gay Fordenová 

Tatran 2022 

V marci 1995 zastrelil neznámy páchateľ na ulici v Miláne Maurizia 
Gucciho, dediča ikonického módneho domu. O tri roky neskôr odsúdili 
jeho bývalú manželku Patriziu Reggianiovú, ktorú tlač nazvala 
„čiernou vdovou“, za objednávku jeho vraždy. 

 

 

 

94 (100) Svetové dejiny 

 

SAPIENS A NEANDERTÁLEC 

Juan José Millás, JuanLuis Arsuaga 

Premedia 2022 

Paleolit, mezolit, neolit: časovo tak vzdialené obdobia, že mnohí z nás 
majú problém ich zaradiť. Predstaviť si, ako sa vtedy žilo, je takmer 
nemožné. Môžeme však povedať, že naši pravekí predkovia sú nám 
úplne cudzí? Spisovateľ Juan José Millás je presvedčený o opaku. Preto 
požiadal Juana Luisa Arsuagu, jedného z najgeniálnejších 
paleontológov svojej generácie, aby ho sprevádzal pri objavovaní 
našich koreňov. 

 

 

 

 



27 
 

POÉZIA 

EUGEN ONEGIN 

Alexander Sergejevič Puškin 

Slovart 2022 

Eugen Onegin patrí medzi vrcholné diela A. S. Puškina a klenoty 
svetovej literatúry. Román opisuje život ruskej spoločnosti v 
prvej polovici 19. storočia. Onegin je prototypom tzv. 
zbytočného človeka, nemá nijaké životné ciele a všetky jeho 
snahy sú odsúdené na zánik, aj keď kedysi bol vzdelaným a 
nadaným človekom.  

 

PIESNENIE 

Milan Lasica, Marek Ormandík 

Slovart 2022 

„Peter Lipa spieva moje texty tak, ako keby si ich sám 
napísal," hovorí Milan Lasica. Počas vyše tridsaťročnej 
spolupráce oboch autorov ich Lipa naspieval viac ako 
päťdesiat. Prosperita, Valutový cudzinec, Balada o štyroch 
koňoch patria v tomto výbere piesňových textov Milana Lasicu k 
najznámejším.  

 

DRÁMA 

 

KRÁĽ OIDIPUS, OIDIPUS NA KOLÓNE, 
ANTIGONA 

Sofokles 

Thetis 2011 

V starých gréckych povestiach mali významné miesto povesti o 
Tébach, tzv. tébsky cyklus.  
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LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ 

LEPORELÁ 

MOJE TELO 

Maria Neradova 

Svojtka&Co. 2022 

Táto knižka je ideálnou pomôckou pre deti, ktoré sa chcú o svojom 
tele naučiť všetko potrebné a dozvedieť sa mnoho zaujímavých 
informácií. Na jednotlivých stránkach sa deti zoznámia s časťami 
tela, so zmyslami, zdravým stravovaním, ale i dôležitosťou spánku a 
pohybu a dodržiavania pitného režimu. 

 

 

MYŠKA BUBLINKA: Kúpanie je zábava! 

Thea Dormeyere, Angela Gstalter 

Stonožka 2022 

Je načase okúpať sa – tak to povedala malej myške Bublinke 
mamička. Bublinka z toho vôbec nie je nadšená, no nakoniec zažije 
vo vani veľa zábavy. 

 

 

BÁSNIČKY 

KRATUČKÉ PRÍBEHY PRE NAJMENŠÍCH 

Tony Wolf 

Matys 2022 

Táto kniha je určená pre deti od 1 roka do 3 rokov. Sú v nej krátke 
príbehy s jednoduchými slovami i rýmami a vek detí zohľadňujú aj 
početné rozmerné a jednoduché ilustrácie. 
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LITERATÚRA PRE DETI 

KNIHY NIE SÚ NA JEDENIE 

Carlie Sorosiak 

Stonožka 2022 

Nádherne ilustrovaná oslava fantázie a lásky ku knihám 

Capko Leopold má nadovšetko rád čítanie kníh a svoje kníhkupectvo. 
Sú v ňom dlhokánske police, pohodlné kreslá a množstvo úžasných 
príbehov. S radosťou vyberá knihy pre zákazníkov: knihu o vtákoch 
pre pani v klobúku s perím či dobrodružné príbehy pre dievča v 
gumených čižmách. 

 

 

KUBKOVÉ ZIMNÉ RADOVÁNKY 

Christian Tielmann, Sabine Kraushaar 

Verbarium 2021 

Hurá, nasnežilo! Kubko sa veľmi teší. Konečne môže vyskúšať svoje 
nové sánky, guľovať sa s ockom a dokonca si s Paulínkou a Danielom 
postaviť iglu! Veselý príbeh na prezeranie a čítanie počas zimy. 

 

 

MÔJ DOMČEK, TVOJ DOMČEK 

Marianne Dubuc 

Stonožka 2021 

Sleduj dobrodružstvá obyvateľov jedného domu v knihe s množstvom 
detailov. Prečítaj si ju raz, dvakrát, trikrát... a zakaždým objavíš niečo 
nové. 
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VIKI A NIKI 

Eva Dienerová 

Ikar 2022 

Zoznámte sa s Vikim a Nikim, neposednými dvojičkami, ktoré milujú 
dobrodružstvá. Aj keď chlapci vyzerajú celkom rozdielne, obaja majú 
dobré srdiečka. Keď niečo vyparatia, vždy sa napokon rozhodnú 
zachovať sa správne a zo svojich chýb sa poučia. 

 

 

LITERATÚRA PRE MLÁDEŽ 

DIEVČA, KTORÉ CHCELO ZACHRÁNIŤ 
KNIHY 

Klaus Hagerup  

Stonožka 2022 

Poetický príbeh o nekonečnej láske ku knihám a o mágii, ktorá sa v 
nich skrýva. 

Viete, čo sa deje s knihami, ktoré si z knižnice nikto nepožičiava? 
Nevedela to ani desaťročná vášnivá čitateľka Anna, kým jej to 
neprezradila najlepšia kamarátka, knihovníčka pani Monsenová. 
Nečítané knihy... miznú! Spolu s nimi však miznú aj ľudia, ktorí v 
nich žijú.  

 

JATERNICE TIAHNU NA PARÍŽ 

Clémentine Beauvais 

Absynt 2021 

Na facebooku boli vyhlásené za najškaredšie baby na škole. Astrid, 
Hakima a Mireille získali zlato, striebro a bronz v súťaži Miss 
Jaternica a rozhodne preto neotvárajú šampanské. Možno by mali 
sedieť doma a plakať do vankúša. A to aj urobia. No hneď potom 
nasadnú na bicykle a vydajú sa na roadtrip.  
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OPERÁCIA BANÁNY 

David Walliams 

Slovart 2022 

Ďalšia kniha od svetoznámeho britského komika a autora detských 
bestsellerov Davida Walliamsa je príbehom chlapca, ktorý má 
ozajstný problém. Musí pred bombardovaním počas druhej svetovej 
vojny zachrániť opice .  

 

 

 

VETROPLAVCI: Kam zmizli papagáje? 

David Walliams 

Slovart 2022, 2.diel 

Po záchrane korytnačiek na Havaji Max so Sofiou dúfajú, že s nimi 
Veternica ešte vypláva do ďalekých krajín. A jedného dňa sa naozaj 
dočkajú. Hrajú sa na palube, odrazu obrovský nápor vetra zdvihne 
loď a vzápätí zistia, že sa plavia po širočiznej rieke. Je to Amazonka a 
deti sa ocitli uprostred dažďového pralesa.  

 

KOMIKSY (pre deti a mládež) 

 

MINECRAFT. S witherom opreteky 

Kristen Gudsnuk 

Slovart, Crew 2022, 2.diel 

Po tom, čo dvojčatá Cahira a Orion zachránili svojho mentora 
doslova z witherovho brucha, vrhnú sa na vyriešenie záhadnej kliatby 
svojej novej kamošky. Chcú nájsť liek pre Atriu, no nájdu pritom 
Senanovu dávnu nepriateľku, čarodejku Lucastu. 
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ODBORNÁ LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ (Náučná literatúra) 

502 Ochrana živej prírody 

 

SUPER KNIHA NÁPADOV PRE LEPŠIU 
PLANÉTU 

Aurore Meyer 

Stonožka 2022 

Preži rok ekologicky zodpovedného prístupu k prírode! Sprievodca 
plný aktivít a nápadov, ako objavovať krásy prírody a ako ju každý 
deň chrániť a starať sa o ňu. Kniha radí mladým čitateľom, ako 
počas celého roka zodpovedne a ekologicky pristupovať k prírode. 

 

 

929 Životopisy 

 

EINSTEIN A STROJE ČASU 

Luca Novelli 

Buvik 2022 

Kniha Einstein a stroje času je o geniálnych myšlienkach a teóriách, 
ktoré sa preháňajú v hlave najväčšieho vedca 20. storočia, ale nielen 
o nich. Sám veľký Albert Einstein v nej rozpráva o teórii relativity, a aj 
o tom, čo v živote navyvádzal. Hovorí o svojej láske k fyzike a husliam, 
o tom, ako musel ujsť pred nacizmom do Ameriky, a aj o tom, prečo je 
lepší mier ako vojna. 

 

 


