
Amirrezvani, Anita Krv kvetov Zmyselný, strhujúci príbeh plný farieb, chutí a vôní života v Isfaháne sedemnásteho storočia. 
Andersen, Hans Christian Rozprávky Očarujúce príbehy pre deti i dospelých. 
Baldacci, David Jednoduchá pravda Napínavý príbeh, v ktorom bývalý vojak Rufus Harms, odsúdený za vraždu bieleho dievčatka, zažíva ... 
Balliet, Blue Záhada strateného obrazu Podarí sa im rozlúštiť záhadu zločinu, ktorý zmiatol dokonca aj FBI? 
Baloghová, Mary Bál v Schofield Parku Nikto nepozná srdcia žien a mužov tak ako Mary Baloghová. 
Bendová, Krista Opice z našej police Opice z našej police sú príbehom o detskej duši, o fantázii, o láske, rodine, skutočných hodnotách detí. 
Bourne, Sam Spravodliví Dve vraždy na opačných koncoch Ameriky, jedna v newyorskej bočnej uličke, druhá v lesoch Montany. 
Bradford, Barbara Nečakané požehnanie Nie je ľahké venovať sa kariére, nájsť si cestu k odcudzeným rodičom a zároveň budovať vzťah s mužom... 
Brat, Roman Môj anjel sa vie biť Jeho jediný dôverník anjel Oskariel na jeho prosby o pomoc nereaguje, a tak si chlapec musí poradiť ... 
Brezina, Thomas Prípad pre teba a Tigrí tím Ďalší nezvyčajný prípad pre Patrika, Beu, Luka a pre teba a tvoju superlupu. 
Bronteová, Charlotte Jana Eyrová Jana Eyrová je sirota, ktorej krutý svet odopiera poznať lásku a teplo rodiny. Ona sa však nevzdáva a vytrvalo bojuje...
Brown, Dan Anjeli a démoni Starodávne tajné bratstvo Illuminati sa vynorilo z tieňa... 
Brownová, Sandra Sladký hnev Pre televíznu reportérku Kari bol jej nebohý manžel vždy len rytierom na bielom koni 
Byng, Geogia Malá čarodejka Molly Napätie, zaujímavé a nečakané zvraty, navyše poučenie a zábava, to všetko sprevádza príbeh Molly Mesiačikovej. 
Cabot, Meg Môj sused je božský ! Ako môžu príbuzní vašej susedky obrátiť váš život naruby? 
Coelho, Paolo Veronika sa rozhodla zomrieť Je o šialenstve, ľudskej zraniteľnosti a ľudských predsudkoch. 
Cook, Robin Záchvat Máte radi knihy z lekárskeho prostredia? 
Coxová, Tracey Vášnivá láska Kniha hovorí nielen o tom, ako nadviazať úžasný vzťah a ako ho udržať, ale okrem iného aj o tom... 
Creechová, Sharon Môj sladký domov V tomto vzrušujúcom dielku nabitom vtipom sa rozvíja príbeh Sophie, ktorá sa odvážne pustí na nebezpečnú plavbu...
Crombieová, Deborah Teraz môžeš plakať Skvelý detektívny román, napätie a zločin v pôsobivom kontraste s podmanivou atmosférou škótskeho vidieka.  
Cronin, A. J. A hviezdy mlčia Na celý pestrý kaleidoskop postáv a postavičiek, ktoré bojujú, ľúbia, žiarlia, podvádzajú, víťazia alebo tragicky ... 
Dahl, Roald Môj strýko Osvald Dozvieme sa o pôvode bohatstva strýka Osvalda... 
Dán, Dominik Cela číslo 17 Triler sa opiera o skutočnú udalosť z deväťdesiatych rokov. 
Defoe, Daniel Robinson Crusoe Keď mal Robinson osemnásť rokov, naskytla sa mu príležitosť plaviť sa s priateľom do Londýna... 
Deveraux, Jude Výlet                   Mladá, krásna a bohatá Ariel Weatherlyová by mohla mať každého slobodného muža v Arundeli... 
Dickens, Charles Príhody Olivera Twista                   Zobrazenie života siroty v 19. storočí. 
Eco, Umberto Meno ruže Román je napísaný formou zápiskov benediktínskeho mnícha Adsona z Melku, ktorý rozpráva príbeh z mladosti. 

Fieldingová, Joy Až na dno Román Až na dno je strhujúca psychologická dráma ženy, ktorá si uvedomuje, že spo ľahnúť sa môže jedine na seba.
Frýbová, Zdena Robin Hlavným hrdinom je pes Robin, ktorý zamestnáva celú rodinu... 
Futová, Gabriela Dokonalá Klára Väčšina detí prichádza do prvej triedy s obavami, aké to tam bude, či to zvládnu, či bude pani učiteľka dobrá...  
Futová, Gabriela - Brat, 
Roman 

Zmätené dvojičky zo slepej 
uličky Neobyčajné postrehy dvoch obyčajných školákov  

Gibbins, David Atlantída Námorný archeológ Jack Howard nemohol uveriť vlastným očiam... 
Gillerová-Brezníková Láska si nevyberá Príbeh dievčaťa na prahu dospelosti, pozorovateľky osudov iných 
Goodwin, Jason Strom janičiarov Príbeh plný napätia a zvratov, kde sa na začiatku objaví mŕtve dievča 
Gordon, Noah V znamení viery Mladý americký rabín a krásna kresťanka musia ustavične bojovať s nežičlivosťou, ľudskou závisťou a ... 
Grisham, John Maklér oel Backman ani len netuší, prečo mu odchádzajúci prezident v hodine dvanástej udelil milosť. 
Gross, Andrew Modrá zóna Benjamin Raab je úspešný obchodník so zlatom 
Hall, Steven Žralok Hrdina románu Eric Sanderson prežil šok, psychicky ochorel, no predovšetkým zápasí s fiktívnym žralokom 
Hamzová, Mária Bozk nad kytičkou frézií  Podľahne Laura citom, ktorým viac nechcela veriť, alebo sa poučí z vlastných omylov a poslúchne hlas rozumu? 
Hannah, Kristin Letný ostrov Vtipný, smutný, clivý, no najmä strhujúci príbeh, brilantne rozohráva celú škálu emócií, spájajúcich všetkých rodi čov a..
Henkel-Waidhofer Záhada omamného jedu Kaviarnička Malcoma Kinga je obľúbeným miestom študentov a radi sem zájdu aj Traja pátrači. 
Hevier, Daniel Kam chodia na zimu zmrzlinári Zmrzlinári neodchádzajú na zimu do teplých krajín ako lastovičky. 



Higgins-Clark, Mary Dve dievčatá v belasom Frawleyovci veľmi uľahčili situáciu únoscom, pretože svoje dvojičky zverili do opatery mladého dievčaťa 
Hronský, Jozef Cíger Tri múdre kozliatka Všadebrada, Všadejama, Všadekapusta sú iste tri najmúdrejšie kozliatka na svete, veď putovali zo Slovenska až... 
Christie, Agatha Smrť pani McGintyovej Tichou dedinkou Broadhinny na malebnom anglickom vidieku otrasie surová vražda 
Iles, Greg Najdlhší deň Románový thriller o prefíkanom únoscovi dieťaťa mladých manželov, ktorých spája nezvyčajná láska a súdržnosť. 
Keleová-Vasilková Kvety pre Lauru Mladí manželia Laura a Ivan si vychutnávajú svoje šťastie... až do chvíle, keď im zomrie ich sedemročný syn.  
Kessler, Liz Tajomstvo Emily Windsnapovej Autorkou príbehu o Emily je učiteľka a novinárka Liz Kessler, ktorá žije na vidieku v Cheshire na úzkom člne . 
King, Stephen Mobil Vyzerá to tak, že Claytonovi konečne svitlo na lepšie časy. 
Krentz, Jayne Ann Odvaha na pravdu Zoe prežíva prvé mesiace manželstva s Ethanom, súkromným detektívom. Medové týždne naruší tieň z minulosti. 
Kuchtová, Jaroslava Túto noc nezaspím Študentský život je krásny. Bodaj by nebol, keď máme osemnásť a keď svet je pre nás gombička... 
Lefévre, A. M. Peter Pan Dobrodružstvá lietajúceho chlapca, ktorý žije vo vlastnom svete.  
Levien, Dávid Mesto slnka Strhujúci príbeh predstavuje súkromného detektíva Franka Behru  
Lindgrenová, Astrid Pipi Dlhá Pančucha Toto dievča dnes pozná celý svet. 
Machová, Katarína Dotyk babieho leta Priatelia sú ako hviezdy... nevnímaš ich. Keď však chceš, pozrieš na nebo. Sú tam, sú všade... 
Martinová, Kat Nevestin náhradelník Aby ochránila sestru pred barónom Harwoodom, ich smilným otčimom, Victoria Whitingová ukradne náhrdelník... 
Matkin, Maxim E. Láska je chyba v programe Matkin opäť dokazuje, že je dobrý pozorovateľ so zmyslom pre čierny humor a pointu. 
Mazer, Anne Úžasné dni školáčky Abby Príhody malej odvážnej školáčky. 
McCombieová, Karen Alica a... Dosť dobrá haluz Prečo sa chalani tak líšia od báb? Je možné len tak sa s nimi kamarátiť 
McNaught, Judith Spomeň si Diana bola kedysi bohatá, ale po otcovej náhlej smrti 
Medeirosová, Teresa Tvoja do úsvitu Chrabrosť v boji vyslúžila Gabrielovi Fairchildovi povesť hrdinu no obrala ho o zrak i nádeje do budúcnosti. 
Meyer, Stephanie Súmrak SÚMRAK je veľmi zvodný a výnimočne napínavý román, 
Mitana, Dušan Nočné správy Tajomné príbehy v knihe Nočné správy sa nesú v atmosfére ťažko vysvetliteľné. 
Naglik, Hana Ester a Albatros Ester je skoro 12-ročné dievčatko, ktoré žije vo Vlčkovciach u babky a dedka, s kocúrom Petzwallom a grófom... 
Nagyová-Džerengová Pozri sa na seba Lýdia, kedysi ambiciózna študentka, teraz mladučká mamička na materskej dovolenke 
Nevi, Ben Tajomstvo kaňonu duchov Keď Traja pátrači prisľúbia odovzdať výkupné, náhle sa ocitnú na bludnej a stresujúcej ceste 
Owen, James A. Tu žijú draky Poďte sa s nami plaviť na Súostrovie snov 
Paolini,  Christosthopher Eragon Dokáže sa Eragon ujať bremena legendárnych Dračích jazdcov? 
Patterson, James Medové týždne Agent FBI a krásna architektka s nejasnou minulosťou prežívajú ľúbostný románik. 
Perry, Thomas Tajomná žena Plány Jane Whitefieldovej skríži bývalý klient, ktorý má v pätách dvojicu nájomných vrahov. 
Pilcherová, Rosamunde Opustený ostrov Mladá Virginia sa po tragickej smrti nemilovaného manžela rozhodne vziať život do vlastných rúk  
Pišťánek, Peter Rivers of Babylon Napínavý príbeh, šteklivá erotika a mrazivý smiech! 
Quick, Amanda Platená spoločníčka Gróf Merryn potrebuje ženu – rozumnú a pôvabnú slečnu, ktorá by zopár týždňov vystupovala vo vybranej spoločnosti
Redfield, James Celestínske proroctvo 

O čom snívajú víly: Zázračná 
cesta... 

Proroctvo a jeho deväť hlavných nahliadnutí predvídajú celosvetové prebudenie 

Reesová, Gwyneth O priateľstve maličkých víl s dievčatkom 
Robbins, Harold Dovidenia, Janette Strhujúca próza, plná lásky, erotiky, nenávisti a vášne v živote troch žien, matky a dvoch odlišných sestier. 
Rowlingová, J. K. Rozprávky Barda Beedla Knihu Rozprávky barda Beedla odkázal profesor Dumbledore v testamente Hermione ... 
Rushtonová, Rosie Mami, to mi neurob ! Hl. hrdinka sa má sťahovať s rodinou z Londýna na vidiek, čo ona nechce. 
Saint-Exupéry, Antoine Malý princ Ľudia by mali byť lepšími a hľadať podstatu veci. Nemali by všetko hodnotiť len podľa vonkajších znakov. 
Scott, Michael Mág: Tajomstvo nesmrteľného  Veríte na čary a kúzla? Myslíte si, že je možné, aby sedemstoročný alchymista žil vo vašom susedstve? 
Silva, Daniel Posol smrti Legendárny agent Mossadu má po incidente na Lyonskej stanici v Paríži dve možnosti... 
Simmel, J. M. Láska je len slovo Ako si mladý človek stráži svoje sny. 

Simon, Francesca 
Grázlik Gabo a príšerná 
pestúnka V týchto štyroch príbehoch o Grázlikovi Gabovi s ním pocestujeme za jeho sesternicou.  

Sloboda, Rudolf Rozum Slobodov román Rozum je najčítanejšie a najkontroverznejšie dielo slovenskej prózy od r. 1982. 



Smithová, Sarah Záhadné dedičstvo Milionár bol brutálne zavraždený a jediný svedok je jeho vnuk, ktorý zmizol. 
Solčanská, Martina Aprílové dievča Príbeh o tom, čo všetko zažije dievča v puberte. 
Sparks, Nicholas Noci v Rodanthe Pravú lásku možno zažiť v hocijakom veku, na akomkoľvek mieste... 
Steel, Danielle Príď láska k nám Bernie je Newyorčan, ktorého požiada jeho šéf, aby viedol ich obchod v San Franciscu. 
Steinbeck, John O myšiach a ľuďoch Novela O myšiach a ľuďoch je príbeh sezónnych robotníkov z drsného farmárskeho amerického západu. 
Stoneová, Katherine Zázračná noc V lietadle do Londýna sa pred Vianocami stretávajú dvaja osamelí ľudia. 
Strong, Jeremy Pozor, mama vybuchne ! Nicholasova mama čaká bábo a preto sa u nich dejú čudné veci... 
Suskin, Patrik Parfum: Príbeh vraha Desivo krásny romantický kriminálny román... 
Šulajová, Zuzka Džínsový denník Džínsový denník vám navyše zaručuje, že sa od srdca zasmejete. 
Tylerová, Anne Rozsypaný svet Tridsaťročný Barnaby má za sebou búrlivú mladosť a je čiernou ovcou váženej rodiny. 

Uličiansky, Ján 
Rozprávky z palety: Osem 
sem farebných príbehov 

 
Na planéte menom Paleta, ktorá ležala v jednej zo slepých uličiek Mliečnej dráhy... 

Urbaníková, Eva Všetko alebo nič Otvorený príbeh lásky 21. storočia z pera známej moderátorky a novinárky.   
Wilde, Oscar                            Portrét Doriana Graya                Nič nie je zadarmo, za všetko sa platí a raz nadíde aj čas poslednej splátky.   
Willett, Marcia Šum príboja Mathilda Rainbirdová sa rozhodne odkázať svoj dom trom príbuzným, ktorých nepozná... 
Wilson, Jacqueline Dieťa s kufrom Desaťročná Andy rozpráva o tom, čo prežíva po rozvode svojich rodičov.  
Woodová, Barbara Babylonská hviezda Egyptologičku Candice Armstrongovú uprostred noci zavolajú k nemocničnému lôžku starého profesora... 


