Knižné novinky 2020
Pre deti a mládež:
Alena Penzešová – Gombičky pre myšku Elu /veselé aj poučné príbehy s myškou Elou pre
malých školákov/
Tatiana Dunajová – Auto škôlka /základné pravidlá o tom, ako funguje bezpečná doprava
pre deti/

Pre dospelých:
E. L. James – Päťdesiat odtieňov sivej I. /príbeh nerovného vzťahu študentky Anastázie
a tajomného multimilionára Christiana, ktorý zmení jej život a hodnoty/
E. L. James – Päťdesiat odtieňov temnoty II. /pokračovanie príbehu nerovného vzťahu
študentky a milionára, ktorého sexuálne preferencie ťahajú k dominancii a k ovládaniu
partnerky/
E. L. James – Päťdesiat odtieňov slobody III. /do vzťahu Anny a Christiana zasiahne osud
v podobe ožívajúcich najhorších nočných mor Anny/
Lisa Jewell – Ralphov večierok /romantický príbeh odhaľujúci tajomstvá obyvateľov jedného
obytného domu/
Lisa Jewell – Anotácia /voľné pokračovanie románu Ralphov večierok/
Helene Flood – Terapeutka /Sarin manžel mal stráviť víkend na chate s kamarátmi, ale
nedorazil, preto začnú po ňom pátrať a nájdu ho mŕtveho a Sára má pocit, že je na rade/
Silvia Bystričanová – Spev veľrýb /dve priateľky a úplne rozdielne ženy raz pochopia, že
musia niečo vo svojom živote zmeniť a dávajú návod, ako sa vyrovnať so životom/
Danielle Steel – V nemilosti /Sydney má dokonalý život, až pokiaľ doň nezasiahne tragická
nehoda a ona vinou manžela prichádza o majetok a musí si sama vybudovať život, na ktorý
bude hrdá/
Katarína Mayer – Lóža temnoty /napínavý triler, ktorý čitateľa zavedie do neznámych zákutí
Bratislavy o tom, že keď je túžba po moci riadená egom, tradície sa stávajú nebezpečnými.
Tajomné sa zmení na kruté a svetlo sa zahalí do temnoty.../
Mária Blšáková – Hľadá sa chlap s veľkým... /tri kamarátky z detstva, ktoré spája spoločný
osud a všetky túžia po vzťahu, ktorý nie a nie prísť/
Karina Janská – Uväznená v manželstve /mladá Nora trpí v manželstve bez lásky s oveľa
starším mužom/
Scarlett Scott – Vojvoda bez srdca
Robin Cook – Genéza /vyšetrovanie záhadných vrážd sociálnych pracovníčok, ktoré boli
predrogované, hoci nikdy nedrogovali/

