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BELETRIA


1                                    
                                    12136/  
ADLER, Elizabeth
Dom v Amalfi Zv. 5
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008

romány spoločenské
Román plný tajomstiev a lásky odohrávajúci sa na 
azúrovom pobreží v Taliansku.


2                                    
                                    12113/  
BALOGHOVÁ, Mary
Bál v Schofield Parku Zv. 5
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008

romány historické - romány ľúbostné
Získa si lásku Christine záhadný vojvoda?


3                                    
                                    12022/  
BELLEMARE, Piere
Zločiny v zamate Zv. 6
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007

romány detektívne - príbehy skutočné
Skutočné príbehy zo sveta zločinu, kde hlavnými 
aktérmi sú príslušníci bohatých a vplyvných rodín.


4                                    
                                    12040/  
BENKO, Rudolf
Boss sa vracia Zv. 6
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007

romány detektívne - mafia
Na Slovensko sa vracia syn zločinca, aby pomstil 
vyhnanie svojho otca a opäť nastolil jeho moc v 
podsvetí.


5                                    
                                    12052/  
BENZONIOVÁ, Juliette
Mečom a jedom Zv. 7
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007

romány historické - príbehy skutočné
Skutočné príbehy o ženách, ktoré vraždili z lásky, 
ctižiadosti a túžby po moci.  



6                                    
                                    12064/  
BENZONIOVÁ, Juliette
Veľké dámy, malé cnosti.... Zv. 4
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008

romány historické - romány životopisné
Deväť pútavých príbehov z francúzskych dejín o veľkých 
dámach na kráľovských dvoroch, ktoré tak túžili po 
moci, že neváhali využiť milostné intrigy, ba ani 
vraždu.


7                                    
                                    12029/  
BOKOVÁ, Helena
Šťastie vráť sa k nám Zv. 5
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007

romány spoločenské - romány pre ženy
Harmonický vzťah mladého manželstva naruší zistená 
pravda o manželovi.


8                                    
                                    12132/  
BOUCHERONOVÁ, Rose
Jabloňový kvet Zv. 3
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008

romány pre ženy
Ruth sa po smrti manžela usadí v malej dedinke, v 
domčeku s jabloňovým sadom, kde chce začať nový život.


9                                    
                                    12054/  
BOURNE, Sam
Spravodliví Zv. 6
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007

romány detektívne - sekty
Na prvý pohľad neexistuje žiadna súvislosť medzi dvoma 
vraždami na opačných koncoch Ameriky, či sériou vrážd 
po celom svete. Až do chvíle, keď mladý reportér 
natrafí na stopu jednej z najstarších vier ľudstva - 
spoločenstva Spravodlivých.


10                                    
                                    12086/  
BOWKER, David
Mŕtvoly sa nerátajú Zv. 3
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008



romány detektívne
Keď skríži cestu mierumilovnému Markovi, majiteľovi 
antikvariátu, stredoškolská láska začína séria vrážd. 
Ak chce prežiť , musí byť nemilosrdný ako jeho 
protivníci.


11                                    
                                    12092/  
BOWLES, Paul
Chránenci neba Zv. 4
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008

romány dobrodružné - Afrika
Znudení mladí Američania ujdú pred chaosom do Afriky. 
Nezáväzné putovanie sa mení na tragédiu.


12                                    
                                    11989/  
BRADFORDOVÁ, Barbara Taylor
Nečakané požehnanie Zv. 7
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007

romány spoločenské
Napínavá zápletka a tajomstvo, ktoré treba odhaliť. 
Ďalšie osudy členov mocnej rodiny Hartovcov, ktorá 
dobyla svet módy.


13    2                               
                                    12021/  
BRENTANO, Clemens
Život Panny Márie Zv. 4 : vo videniach blahoslavenej 
Anny Kataríny Emmerichovej
 / Zost. Clemens Brentano. - Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2007

náboženstvo - Anna Katarína Emmerichová (1774-1824, 
nemecká stigmatizovaná rehoľníčka).
Kniha sa zrodila z rozhovorov medzi rehoľníčkou a 
romantickým básnikom. A.K.Emmerichová bola už od 
detstva obdarená podrobnými videniami života Pána 
Ježiša.


14                                    
                                    12137/  
BROWNOVÁ, Sandra
Láska na druhý pohľad Zv. 4
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008

romány pre ženy
Môže bývalá plachá knihomoľka zviesť drsného kovboja a 
vyliečiť jeho srdce?



15                                    
                                    12149/  
BROWNOVÁ, Sandra
Stretnúť svoj sen Zv. 4
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2009

romány ľúbostné - romány pre ženy
Kniha voľne nadväzuje na román Láska na druhý pohľad. 
Po dvoch bratoch je hrdinkou príbehu Sage. Ukončila 
štúdium a čaká ju život z lekárom zo známej rodiny. 
Osud však prináša prekvapenia.


16    2                               
                                    12023/  
BUSH, Wilhelm
Ježiš náš osud Zv. 4
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007

náboženstvo - rozhovory - eseje
Autorove evanjelizačné prednášky a rozhovory.


17                                    
                                    12168/  
CANNEL, Stephen J.
Podpis vraha Zv. 5
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2009

romány detektívne
Vyšetrovanie série vrážd bezdomovcov.


18                                    
                                    12094/  
CHRISTOPHER, Paul
Michelangelov zápisník Zv. 4
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008

thriller
Napínavý príbeh o tajomstvách ukrytých v temnom 
labyrinte Vatikánu.


19                                    
                                    12057/  
CONNELLY, Michael
Advokát zo zadného sedadla Zv. 7
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007

romány detektívne
V súdnom procese zrazu prestáva ísť o život klienta, 
ale o život advokáta. Súdna sieň sa stáva svedkom 

nerovného boja proti rafinovanému protivníkovi.


20                                    
                                    12033/  
CONRAN, Shirley
Tigrie oči Zv. 6
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007

romány spoločenské - romány detektívne
Pátranie po falšovateľovi umeleckých diel vedie 
maliarka Plum, pre ktorú je to príležitosť 
rekapitulovať svoj doterajší milostný život i umeleckú 
kariéru.


21                                    
                                    12091/  
CORNWELLOVÁ, Patricia
Predátor Zv. 6
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008

romány detektívne
Ďalší z ťažkých prípadov súdnej lekárky Kay, ktorá 
tentokrát pomáha pri vyšetrovaní zmiznutia štyroch 
ľudí.


22                                    
                                    12058/  
DÁN, Dominik
Sára Zv. 5
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007

romány detektívne
Vyšetrovanie vraždy vplyvného bankára sa komplikuje. 
Kto je vrah, a kto mal naozaj zomrieť?


23                                    
                                    12129/  
DÁN, Dominik
Nehanebné neviniatko Zv. 6
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008

romány detektívne
Vyšetrovanie záhadnej smrti vysokoškoláčky, dcéry 
veľvyslanca.


24                                    
                                    12043/  
DEVERAUXOVÁ, Jude
Ohnivé dvojča Zv. 5
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007



romány ľúbostné - romány pre ženy
Voľné pokračovanie románu Ľadová dáma.


25                                    
                                    12082/  
DEVERAUXOVÁ, Jude
Výlet Zv. 4
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008

romány spoločenské
Štvorica mladých ľudí sa rozhodne urobiť si výlet na 
Kráľov ostrov, aby sa lepšie spoznali. Namiesto 
dovolenkových dní ich čaká boj o holý život.


26                                    
                                    10333/  
DISNEY, Walt
Zorro Zv. 4


romány dobrodružné
Dobrodružný príbeh z amerického západu.


27                                    
                                    12140/  
ĎURANOVÁ, Mária
Nikdy nie je neskoro Zv. 4
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008

romány pre ženy
Príbeh ženy, ktorá cíti, že jej život uteká pomedzi 
prsty. Naberie odvahu a rozhodne sa to zmeniť.


28                                    
                                    12157/  
ĎURANOVÁ, Mária
Teraz to už viem Zv. 4
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2009

romány pre ženy
Príbeh Lýdie, ktorá po viacerých skrachovaných 
milostných vzťahoch, túži byť užitočná a v roli 
psychologičky pomáha iným.


29                                    
                                    12121/  
DŽIBRÁN, Chalíl
Pútnik Zv. 1 : Jeho podobenstvá
. - Bratislava : GardeniaPublishers, 2007 ; Levoča : 
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu 

(SKN), 2008


príbehy - literatúra arabská
Posolstvá orientálnej múdrosti a lásky v knihe 
najvýznamnejšieho arabského spisovateľa.


30                                    
                                    12131/  
EHRMAN, Bart D.
Stratené evanjelium Judáša Iškariotského Zv. 5 : Nový 
pohľad na zradcu a zradeného
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008

Biblia - biblické postavy


31    2                               
                                    /  
EVANJELICKÝ
Evanjelický spevník Zv. 3. - Liptovský Mikuláš : 
Tranoscius,  ; Levoča : Ústredná knižnica pre 
nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1997

náboženstvo - spevník
Spevník pripravila Spevníková komisia ECAV na 
Slovensku a daroval ho SKN v Levoči Mgr. Štefan Kiss, 
evanjelický kňaz z Nových Zámkov.


32                                    
                                    12007/  
EVANSOVA PORTEROVÁ, Margaret
Jubilejný rok Zv. 3
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007

romány ľúbostné - romány pre ženy
Lady Miranda si chce v Londýne vybrať manžela sama. 
Očarí ju lord, ale ich začínajúci vzťah preruší 
príchod ruskej princeznej.


33                                    
                                    12030/  
EVANSOVA PORTEROVÁ, Margaret
Sladká levanduľa Zv. 3
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007

romány ľúbostné - romány historické
Krásna mladá Beryl odoláva zvodom markíza.


34                                    
                                    12148/  
FEUVRIER-BOULANGEROVÁ, Aline
Moje nové srdce Zv. 2

. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2009


romány psychologické
Devätnásťročná Aline chce žiť ako jej spolužiaci, no 
bráni jej v tom zlyhávajúce srdce. Zvíťazí jej 
obrovské úsilie?


35                                    
                                    12012/  
GASHIOVÁ, Hanife
Ty si moja bolesť Zv. 4 : Vražda v mene cti v Nemecku
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007

príbehy skutočné
Nedobrovoľná svadba v Kosove začala odvíjať tragický 
príbeh ženy a jej dcéry, ktorú v mene cti zabil jej 
vlastný otec.


36                                    
                                    12089/  
GERRITSENOVÁ, Tess
Posledný svedok Zv. 5
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008

romány detektívne
Detektívka s prímesou trilleru, ktorá začína objavením 
mladej živej ženy v chladiacom boxe márnice.


37                                    
                                    12125/  
GREENOVÁ, Julia
Rozhodnem sa sama.... Zv. 3
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008

romány dievčenské
Mia má pätnásť a je tehotná, čo si počne?


38    929 Leonardo da Vinci           
                                    12073/  
GREY, Christopher
Leonardov tieň Zv. 5
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008

romány životopisné - Leonardo da Vinci (francúzsky 
maliar 1452-1519)
Román zachytáva obdobie geniálneho maliara, v ktorom 
pracuje na najvýznamnejšom jeho diele - na obraze 
Posledná večera.



39                                    
                                    12139/  
GROSS, Andrew
Modrá zóna Zv. 5
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008


thriller - mafia
Jedného dňa sa život úspešného obchodníka so zlatom 
úplne zrúti. On putuje za mreže a jeho celá rodina je 
začlenená do Programu na ochranu svedkov.


40                                    
                                    12080/  
GULIK, Robert van
Fantóm chrámu Zv. 3
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008

romány detektívne
V opustenom budhistickom chráme sa stane séria 
surových vrážd.


41                                    
                                    12134/  
GULIK, Robert van
Básnik a vražda Zv. 3
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008

romány detektívne
Dve vraždy súvisiace s generálom popraveným za 
vlastizradu.


42    929 Mária Terézia:929 Alžbeta:929 Zita 
                                    12000/  
HAMMONDOVÁ, Beate
Dievčenské roky veľkých cisárovien Zv. 2
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007

romány životopisné
Tri ženy, tri príbehy, tri detstvá. O ich živote vieme 
dosť no o ich detstve takmer nič. Mária Terézia žila v 
neskorom baroku, Alžbeta v búrlivých rokoch 19. 
storočia a Zita bola prvou a zároveň poslednou 
habsburskou cisárovnou 20. storočia.


43                                    
                                    12120/  
HAMZOVÁ, Mária
Šepkanie osudu Zv. 4
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008


romány pre ženy
Alexandra stretáva Daniela, muža ktorý opustil 
zmrzačenú ženu a deti. Je tehotná, bude jej tento muž 
oporou?


44                                    
                                    12169/  
HANNIKER, Ladislav
Ostnatý raj Zv. 6
. - Bratislava : Ikar, 2007 ; Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2009

romány spoločenské
Autor, skúsený prokurátor realisticky zobrazuje svet 
za bránami väzníc.


45                                    
                                    12025/  
HEYEROVÁ, Georgette
Láska a vzdor Zv. 6
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007

romány ľúbostné - romány historické
Bohatá a krásna dedička Judith má ponuky na sobáš zo 
všetkých strán, no ona všetkých odmieta. Komu patrí 
jej srdce?


46                                    
                                    12090/  
HEYEROVÁ, Georgette
Zanovitá vdova Zv. 5
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008

romány pre ženy
Večer nevesta ráno vdova, zapletie sa do špionážnej 
aféry a osídiel lásky.


47                                    
                                    12009/  
HIGGINS-CLARKOVÁ, Mary
Noc mi dáva moc Zv. 5
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007

romány detektívne
Štyri úmrtia, detektív Sam musí pracovať rýchlo aby 
zabránil úmrtiam posledných dvoch zo žien, ktoré 
kedysi sedávali za jediným stolom v školskej jedálni.


48                                    
                                    12167/  
HISLOPOVÁ, Victoria
Ostrov Zv. 6

. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2009


romány spoločenské
Alexis sa vracia do rodiska svojej matky, malého 
mestečka neďaleko opusteného ostrova - gréckej kolónie 
malomocných. Tu sa dozvedá rodinné tajomstvo.


49                                    
                                    11996/  
IRVING, John
Hotel New Hampshire Zv. 10
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007

romány spoločenské
Rodinná sága z amerického vidieka.


50                                    
                                    12170/  
KANUSSOVÁ, Sibylle
Markíza de Sade Zv. 5
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2009

romány ľúbostné
Jeden z najvýstrednejších príbehov lásky bezočivého 
markíza de Sade a jeho manželky, ktorá neochvejne 
stojí po jeho boku napriek opovrhnutiu celej 
spoločnosti.


51    2                               
                                    /  
KARĽOVÁ, Anna
Náš život v duchu svätom Zv. 1


náboženstvo


52                                    
                                    12046/  
Khady
Zmrzačená Zv. 3
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007

príbehy skutočné - Afrika
Senegalčanka Khady už dlhé roky bojuje proti 
sexuálnemu mrzačeniu afrických žien vyriezkou a proti 
týraniu žien v polygamných manželstvách.


53                                    
                                    12114/  
KING, Stephen

Mobil Zv. 6
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008


romány fantastické - romány americké
Príbeh vytvarníka, ktorému sa začína v živote dariť, 
čo sa však rýchlo zmení. Pre každého, kto vlastní 
mobil.


54                                    
                                    12119/  
KOPÚNKOVÁ, Eva
Dolámané krídla mladosti Zv. 1
. - Trnava : Gabriel Kopúnek - Cleaner, 2007 ; Levoča : 
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu 
(SKN), 2008

poviedky - povstanie "SNP"
Poézia a krátke poviedky vzťahujúce sa k SNP a vojne.


55                                    
                                    12108/  
KOSMANOVÁ-SAMSONOVÁ, Yvetta
Kameň v studničke Zv. 1 : (Tatranské povesti)
. - Levoča : Združenie priateľov Základnej školy 
internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči, 
2008 ; Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich 
Mateja Hrebendu (SKN), 2008

poézia - povesti
Zbierka básní a povestí.


56                                    
                                    12015/  
L'AMOUR, Luis
Zakliaty kaňon Zv. 3
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007

westerny
Legendárny zlatý poklad získa len najväčší odvážlivec, 
ale aj tomu musí žičiť šťastie.


57                                    
                                    12146/  
LACKOVIČOVÁ, Anna
Môj šupák Karol Zv. 2
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2009

príbehy súčasné
Sedem príbehov vykresľujúcich humornú i trpkú 
skutočnosť po odchode do dôchodku.



58                                    
                                    12160/  
LÉVY, Marc
Moji priatelia, moje lásky Zv. 4
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2009


romány spoločenské - romány humorné
Humorné spolužitie dvoch rozvedených priateľov s ich 
deťmi.


59                                    
                                    12014/  
LINDSEYOVÁ, Johanna
Až naveky Zv. 4
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007

romány ľúbostné - romány pre ženy
Záhadné stretnutie upätej no krásnej profesorky s 
vikinským bojovníkom rozpúta lásku mocnejšiu ako čas.


60                                    
                                    12130/  
LINDSEYOVÁ, Johanna
Škandalózne manželstvo Zv. 5
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008

romány historické - romány ľúbostné
Zaujímavý, priam dobrodružný príbeh lady Margaret na 
jej ceste za láskou.


61                                    
                                    12152/  
LINDSEYOVÁ, Johanna
V zajatí túžob Zv. 5
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2009

romány pre ženy
Gabrielle sa po smrti matky vyberie do Karibiku hľadať 
svojho otca. Aké je jej prekvapenie keď zistí, že je 
pirátom.


62                                    
                                    12016/  
LÖHR, Robert
Šachový automat Zv. 6
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007

romány historické
Dvorný radca Wolfgang z Kempelenu predstaví na dvore 
Márie Terézie svoj najnovší vynález - automat hrajúci 

šach. Jedná sa však o podvod, lebo stroj zvnútra riadi 
Talian trpasličieho vzrastu.


63                                    
                                    12141/  
LONGOVÁ, Kate
Príručka zlej matky Zv. 5
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2009

romány spoločenské
Tento príbeh sa odohráva počas jedného roka. Naskytuje 
sa nám množstvo otázok, prečo je všetko také zložité, 
kedy sme dosť starý na to, aby sme mohli rozhodovať, 
kedy sa stať matkou....


64                                    
                                    12081/  
LOWELL, Elizabeth
Pamätné leto Zv. 5
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008

romány ľúbostné - terorizmus
Raine sa chystá súťažiť na Olympijských hrách ako 
jazdkyňa amerického tímu na konských pretekoch. Je ale 
dcérou šéfa anti teroristického oddelenia a tak sa môže 
stať terčom útoku. Dostane osobného strážcu, a ten sa 
do nej zamiluje.


65                                    
                                    12117/  
MACDONALDOVÁ, Patricia
Tajný ctiteľ Zv. 5
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008

romány detektívne
Laurin šťastný život naruší vražda jej manžela. O jej 
nevine je presvedčený iba jediný človek, ktorému môže 
dôverovať.


66                                    
                                    11999/  
MAXWELL, Ann
Diamantové dedičstvo Zv. 5
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007

romány dobrodružné - romány ľúbostné
Romantický thriller zo sveta diamantového biznisu z 
prostredia nehostinnej Západnej Austrálie.


67                                    
                                    11980/  

MCCLURE, Ken
Ako bodá škorpión Zv. 4
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007


thriller z lekárskeho prostredia - romány špionážne
V škótskej nemocnici náhle zomierajú traja ľudia, 
študent medicíny a dvaja laboranti, ktorí skúmali 
príčinu jeho smrti. Všetci tušia, že ich smrť 
nespôsobil obyčajný vírus.


68                                    
                                    12111/  
MCEWAN, Ian
Na pláži Zv. 2
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008

romány psychologické
Netradičná svadobná noc mladej dvojice, ktorá končí 
katastrofou.


69    2                               
                                    12053/  
MCKENNA, Briege
Sila sviatostí Zv. 1
. - Bratislava : Serafín, 2000 ; Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2007

náboženstvo - sviatosti
Sviatosť krstu, zmierenia, Eucharistie, birmovania, 
manželstva, pomazania chorých, posvätného stavu.


70                                    
                                    12010/  
MEDEIROSOVÁ, Teresa
Škandalózna noc Zv. 5
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007

romány historické - romány fantastické
Dobrodružstvo Carlotty, ktorá v deň jej uvedenia do 
spoločnosti navštívi tajomný dom, v ktorom žil 
vraždiaci markíz.


71                                    
                                    12011/  
NAGYOVÁ-DŽERENGOVÁ, Petra
Za to mi zaplatíš Zv. 4
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007

romány slovenské - romány pre ženy
Vzťahy dvoch manželských párov, ktoré po rokoch 
prechádzajú krízou.



72                                    
                                    12164/  
NAGYOVÁ-DŽERENGOVÁ, Petra
Nepýtaj sa, kde som Zv. 6
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2009

romány pre ženy - romány slovenské
Danielu na prahu štyridsiatky premkne pocit, že takto 
si svoj život nepredstavovala. Najradšej by začala 
odznova.


73                                    
                                    11998/  
ORWELL, George
Nad vodu a chytiť dych Zv. 4
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007

romány spoločenské - romány anglické
Román zachytáva život v Anglicku pred 2. svetovou 
vojnou očami poisťovacieho agenta.


74                                    
                                    12107/  
PENZLER, Otto
Nebezpečné ženy Zv. 6
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008

poviedky detektívne
17 príbehov z pera majstrov napínavého čítania, ktorí 
dali dokopy celý hárem nebezpečných žien každého druhu.


75                                    
                                    12128/  
PERRY, Thomas
Tanec za mŕtvych Zv. 6
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008

romány detektívne
Jane, odvážna mladá žena s výnimočnými schopnosťami 
prenasleduje protivníka, ktorý vo svojej túžbe po 
peniazoch neváha pripraviť o život osemročného chlapca.


76                                    
                                    12153/  
PETTERSON, Per
Poďme kradnúť kone Zv. 4
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2009

romány spoločenské

Starnúci muž trávi čas pri jazere a spolu so svojim 
susedom spomínajú na minulosť.


77                                    
                                    12145/  
PICOULTOVÁ, Jodi
Desiaty kruh Zv. 6
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2009

romány psychologické
Dych vyrážajúci príbeh o dospievajúcej dievčine, ktorú 
znásilnili. Tá svoju situáciu rieši útekom do tundry, 
kde sa ľudia môžu stratiť ak im na tom záleží.


78                                    
                                    12172/  
QUINNOVÁ, Julia
Na ceste k sobášu Zv. 6
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2009

romány pre ženy
Gregory verí v pravú lásku a je presvedčený, že keď 
nájde ženu svojich snov, okamžite to spozná. Lenže...
nebola to ona.


79                                    
                                    12087/  
RÁKAY, Anton
Portrét muža zo San Zena Zv. 3
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008

romány slovenské
V tomto románe autor analyzuje často tabuizované témy, 
ktorými sú homosexualita, náboženský fanatizmus a 
bulvárnosť médií .


80                                    
                                    12084/  
RÁKAY, Anton
Dlhá cesta Zv. 3
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008

romány slovenské - Rómovia
Románový príbeh, v ktorom autor nastolil zložitý 
problém spoločnosti a to násilnú sterilizáciu Rómov.


81                                    
                                    12065/  
REPOVSKÁ, Jarmila
Do roka a do dňa Zv. 4
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 

Hrebendu (SKN), 2008


romány pre ženy
Získať si späť muža ktorého ľúbi, je odhodlanie 
hlavnej hrdinky tejto knihy.


82                                    
                                    12163/  
ROLLAND, Romain
Peter a Lucia Zv. 1
. - Bratislava : Tatran, 1974 ; Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2009

romány ľúbostné - romány vojnové


83                                    
                                    12133/  
SCHÄTZING, Frank
Smrť a diabol Zv. 8
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008

romány historické
Román sa odohráva v stredovekom Kolíne a udalosti sa 
točia okolo vraždy staviteľa dómu.


84                                    
                                    12127/  
SCOTT, Walter
Edinburské väzenie Zv. 6
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008

romány historické
Historický román o osude dvoch sestier, z ktorých 
jednu čaká potupná smrť na šibenici a druhá sa ju 
usiluje zachrániť.


85                                    
                                    12066/  
SIERRA, Javier
Templárske brány Zv. 4 : Stredoveké tajomstvo čoskoro 
zmení dejiny
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008

thriller - Templári
Inžinier geostacionárnej stanice vo Francúzsku sa 
zapletie do série únosov a krádeží. Tie ho nakoniec 
privedú k odhaleniu starobylého templárskeho tajomstva 
odkrývajúceho súvislosť medzi stavbou gotických 
katedrál a astrológiou.


86                                    

                                    12138/  
SIERRA, Javier
Tajomné posolstvo Zv. 5
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008


romány historické - legendy
Historický román, ktorého námetom je legenda o modrej 
pani, ktorú inkvizícia identifikovala ako mníšku Máriu 
Ježišovu z Ágredy (1602 až 1665).


87                                    
                                    12017/  
SILVA, Daniel
Agent z Mossadu Zv. 5
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007

romány špionážne
Až bombový útok na veľvyslanectvo v Ríme povolá do 
aktívnej služby agenta Gabriela Allona, ktorý svojimi 
celoživotnými skúsenosťami v boji s teroristami dokáže 
proti nim bojovať.


88                                    
                                    12118/  
SILVA, José Maria Sanchez
Marcelinova veľká cesta Zv. 1 : Španielska legenda
. - Bratislava : Serafín, 1992 ; Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2008

romány náboženské
Marcelinova veľká cesta do neba.


89                                    
                                    12020/  
STEELOVÁ, Danielle
NeMožné Zv. 5
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007

romány ľúbostné - romány pre ženy
Keď sa stretne majiteľka galérie a nekonvenčný umelec, 
od pohromy nie je ďaleko.


90                                    
                                    12034/  
STEELOVÁ, Danielle
Nebezpeční starí mládenci Zv. 5
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007

romány spoločenské
Traja priatelia, starí mládenci po štyridsiatke, si 
užívajú slobodu s mladými slečnami. Po jednej plavbe 

im skrížia cestu ženy, ktoré ovplyvnia ich život.


91                                    
                                    12049/  
STEELOVÁ, Danielle
Debutantky Zv. 2
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007

romány spoločenské
Kronika rodiny Rubisteinovcov, ktorú naruší pozvánka 
na ples debutantiek.


92                                    
                                    12158/  
STEELOVÁ, Danielle
Sestry Zv. 5
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2009

romány pre ženy
Štyri sestry, ktoré žili každá svojim životom v 
rozličných kútoch sveta, sa rozhodnú žiť pod jednou 
strechou.


93                                    
                                    12161/  
STONE, Jeff
Tiger Zv. 2
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2009

romány dobrodružné pre deti a mládež
Dnešné bojové umenia majú svoj pôvod v učení piatich 
mladých bojovných mníchov, podľa legendy známych ako 
päť predkov. Každý mal meno po zvierati, prvý bol 
tiger.


94                                    
                                    12162/  
STONE, Jeff
Opica Zv. 2
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2009 ; Bratislava : Fragment, 2007

romány dobrodružné pre deti a mládež
Ďalšia legenda o predkoch dnešného bojového umenia, 
druhý predok Opica.


95                                    
                                    12116/  
VARGAS, Fred
Odsúdení na smrť ťa zdravia Zv. 3
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008



romány detektívne
Otca jedného z troch mladých Francúzov, študujúcich v 
Ríme, nájdu mŕtveho. Je za vraždou krádež 
Michelangelovej kresby z Vatikánskej knižnice?


96                                    
                                    12099/  
WILLETTOVÁ, Marcia
Zabudnutý smiech Zv. 6
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008

romány spoločenské
Život na devonskej samote v jednom z najkrajších 
zákutí je najlepším liekom pre ubolenú dušu Brigid 
Fosterovej.


97                                    
                                    11990/  
ZAFÓN, Carlos Ruiz
Tieň vetra Zv. 8
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007

romány spoločenské - romány španielske
Príbeh mladého muža Daniela, ktorý hľadá informácie o 
tajomnom spisovateľovi zabudnutého románu. Od tej 
chvíle sa  začnú v jeho okolí diať čudné veci.


98                                    
                                    /  
ŽALMY
Žalmy Zv. 2 : Stará zmluva. - Banská Bystrica : 
Slovenská biblická spoločnosť, 2002

náboženstvo - žalmy


99                                    
                                    12006/  
ZELINKA, Milan
Príbehy z Karpát Zv. 3
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007

poviedky - slovenské
Príbehy obyčajných ľudí v najrozmanitejších podobách.

 

