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 Caity bola predurčená zohrať

dôležitú rolu pri záchrane
ľudskej civilizácie. Je však vo
veľkom nebezpečenstve. Ak
Caity a jej priatelia zlyhajú,
vládu nad svetom prevezme
zotročujúca
organizácia.
Naplní
sa
starodávne
proroctvo?

 Autor: Readeke Christy

 Šestnáctiletá

Caity
odhalí
význam
podivných
znaků
vyřezaných v obložení svého
pokoje. Jde o dávné mayské
proroctví, které jí přisuzuje
důležitou roli v osudu lidstva.
Bude mít dostatek sil a
především odvahy vzít na sebe
nelehký a nebezpečný úkol?

 Autor: Readeke Christy

 Strhujúcí erotický román o temných

túžbach v každom z nás. Keď sa
dvadsaťdvaročná študentka literatúry
Anastasia vydává na pohovor s mladým
podnikateľom Christianom Greyem,
netuší, že stretne muža, ktorý jej zmení
život i hodnoty. Christian je pohľadný,
chytrý a tajomný. Naivná a nevinná
Anastasia si začína uvedomovať, že i
cez jeho skrývané tajemstvo ním začína
byť úplne posadnutá. Ale ani Christian
nie je voči jej kráse, šarmu a charakteru
imúnny a pripúšťa, že on po nej tiež
túži.

 Autor: James EL

 Po tom, čo Anastasia Steelová na

vlastnej koži pocíti, aké temné sú
tajomstvá
Christiana
Greya,
opúšťa ho. Napriek všetkému, čo
sa medzi nimi stalo, na neho stále
nemôže zabudnúť. Keď jej
Christian predloží novú zmluvu,
neodolá a vracia sa k mužovi,
ktorého
miluje.
Postupne
odhaľuje všetky tajomstvá a
zisťuje, že jeho päťdesiat odtieňov
sivej je temnejších, než si kedy
dokázala predstaviť.
 Autor: James EL

 Kelsey

je obyčajná stredoškoláčka,
ktorá si zháňa na leto brigádu. Nájde si
prácu v cirkuse, kde jej pozornosť
upúta nádherný biely tiger Dhiren.
Kelsey sa cíti v tigrovej spoločnosti
veľmi dobre a tak s ním trávi voľný čas
a číta mu svoje obľúbené básne. Aká je
však prekvapená, keď sa znenazdania
objaví zaujímavý pán Kadam z Indie,
aby si tigra odviezol a ponúkne jej, aby
ho odprevadila do Indie. Tam Kelsey
zistí, že tiger Dhiren je v skutočnosti
zakliaty indický princ Ren. Začína sa
úžasné
dobrodružstvo
plné
nebezpečenstva, napínavých chvíľ a
nástrah v džungli...

 Autor: Houcková Colleen

 Druhé

pokračovanie úspešnej
tigrej ságy!Kelsey sa podarilo
pomôcť zakliatym tigrím bratom
prekonať prvú skúšku na ceste za
ich vyslobodením. Na konci
prvého dobrodružstva sa však
rozhodla vrátiť sa z Indie domov,
aby dopriala pokoj sebe a slobodu
milovanému Renovi. Bolo jej
rozhodnutie správne?
Doma
začne Kelsey chodiť na vysokú a
taktiež je pozývaná na rande.
Zatiaľ sa niekde vo svete chystá
šialený Lokeš znova udrieť a
získať...

 Autor: Houcková Colleen



Celosvetovo úspešná séria Nadpozemská
vychádza v CooBoo! Clara je bytosť s
anjelskou krvou. Má poslanie, ktoré sa jej
po častiach zjavuje. Musí zachrániť
neznámeho chlapca z horiaceho lesa.
Netuší však, kto je ten chlapec a prečo ho
má zachrániť. Po presťahovaní sa do
nového mesta sa Clara zoznámi s
Christianom, tajomným chlapcom z vízie.
Christian je charizmatický, milý, veľmi
pekný, ale má priateľku a tak si Claru
sotva všimne. Podarí sa Clare splniť svoju
anjelskú úlohu a vyhovieť tak svojej
mame? Je Christian skutočne tou pravou
láskou alebo len dobrým priateľom? Clara
si postupne zvyká v novom prostredí a
zároveň objavuje záhadný svet anjelov.
Zisťuje, čo všetko ešte o sebe a o ostaných
nadpozemských bytostiach nevie nie
všetci sú totiž dobrí..



Autor: Handová Cynthia

 Jedna

z

najlepších historických
romancí z populárnej série o rode
Sherbrookovcov.
Tridsaťjedenročný
Tysen Sherbrooke si žije pokojným
životom vikára, vdovca a otca troch
detí. Stará sa iba o blaho svojej rodiny
a svojich farníkov. Jeho život sa však od
základu zmení, keď nečakane zdedí
titul baróna a s ním aj majetok v
Škótsku. A práve tam mu osud pošle
do cesty krásnu temperamentnú
mladú ženu, ktorá súrne potrebuje
pomoc...

 Autor: Catherine Coulterová

 Obľúbená sága o šľachtickom rode

Sherbrookovcov pokračuje ďalším
dielom, v ktorom sa naplno prejavila
autorkina
schopnosť
vytvárať
svojrázne a nezabudnuteľné postavy.
Helen
Mayberryová,
vysoká
modrooká plavovláska, je nielen
obdivovaná
krásavica,
ale
aj
rozhodná, cieľavedomá žena, ktorá
pevnou rukou vládne vo svojom
hostinci. Jej najväčšou túžbou je nájsť
záhadami opradenú čarovnú lampu
kráľa Eduarda...

 Autor: Catherine Coulterová

 Druhá kniha o šľachtickom rode

Sherbrookovcov opäť prináša
vášnivé ľúbostné vzťahy i dej plný
temných tajomstiev a napätia.
Búrlivák
Ryder
Sherbrooke
prichádza na Jamajku, aby na
rodinnej plantáži vyriešil problém
s nadprirodzenými javmi, no
cestu mu skríži ďalšia „záhada“ –
krásna dievčina, ktorá má vraj
viacerých
milencov.
Úloha
svetáckej zvodkyne však Sophie
vôbec nepristane...
 Autor: Catherine Coulterová

 Dokonalé

spojenie duchaplného štýlu,
precízne
vykreslených
charakterov
a
rafinovanej zmyselnosti. Keď v jedno krásne
augustové popoludnie predstavia Susannu
Osbournovú najkrajšiemu mužovi, akého
kedy videla, uvedomí si, že jeho meno pozná
a nespája sa jej s príjemnými spomienkami.
Peter Edgeworth, vikomt Whitleaf, však
netuší, že sa s touto pôvabnou mladou ženou
už stretol. Susanne sa nepáči jeho prehnané
flirtovanie a považuje ho za plytkého boháča,
a predsa nezostane ľahostajná: vikomt v nej
vyvolá túžbu, ktorá ju nielen rozochvieva, ale
i desí. Susanna totiž ukrýva vo svojom srdci
tajomstvo, s ktorým sa nikdy nikomu
nezdôverila...

 Autor: Mary Baloghová

 Po

románe Nezabudnuteľná láska
prichádza Mary Baloghová s ďalším
očarujúcim príbehom zo série o
štvorici mladých žien priateliek a
učiteliek v dievčenskej škole. Tentoraz
sledujeme
životné
osudy
Anne
Jewellovej,
krásnej
ženy
so
škandalóznou minulosťou. Po úderoch,
ktoré jej život uštedril, Anne neverí, že
ešte niekedy spozná pravú lásku. Keď
však prijme pozvanie na panstvo
vojvodu Bewcastla, osud jej postaví do
cesty nezvyčajného muža...

 Autor: Mary Baloghová

 Desať životopisov panovníkov z

celého sveta odhaľuje prekvapivé
a často nepovšimnuté vplyvy v
životoch slávnych. Dozvieme sa ,
kým sa inšpiroval Alexander.
Veľký, Henrich VIII., Alžbeta I,
Ľudovít XIV. či Katarína Veľká.
Texty sú doplnené komiksovými
ilustráciami.
 Autor: Wilson Jacqueline

 Láska

je nákaza, príčina vážnej
choroby, ktorou sa nesmieme nakaziť.
Lena, hlavná hrdinka úvodnej časti
trilógie s názvom Delírium, si užíva
posledné
leto
pred
svojimi
osemnástymi narodeninami. To by
nebolo nič neobvyklé, avšak pre ňu to
znamená zásadnú zmenu. Deň, kedy
podstúpi zákrok, ktorý ju má uchrániť
pred nakazením deliria amor nervosou
tá znemožňuje jasne myslieť a oslabuje
schopnosť robiť správne úsudky.
Presne určená budúcnosť, manžel,
práca nalinkovaný život bez bolesti, na
ktorý sa roky predtým tešila.

 Autor: Oliverová Lauren

 V Posolstve nádeje od anjelov írska

mystička Lorna Byrneová v tejto
náročnej dobe tlmočí veľmi dôležitý
a naliehavý odkaz z neba. Lorna vidí
anjelov tak, ako my vidíme ľudí, a
každý deň sa s nimi rozpráva. V tejto
knihe vám prináša posolstvo nádeje.
Lorna
vysvetľuje,
ako
anjeli
pomáhajú ľuďom, keď sa cítia
unavení,
zúfalí,
skľúčení
a
nemilovaní, keď majú pocit, že sú
zlými rodičmi, majú finančné
ťažkosti alebo nič nestíhajú.
 Autor: Byrneová Lorna



Anjeli Lorne jej oznámili, že jej poslaním
na zemi je šíriť múdrosť a poznanie, ktoré
jej daroval Boh a anjeli. Po smrti manžela sa
Lorne rozpadol jej svet. V Schodoch do
neba opisuje, ako sa opäť pozviechala a ako
ona, nevzdelaná matka štyroch detí,
prelomila mlčanie a začala šíriť posolstvo
anjelov svetu. Lorna rozpráva o budúcnosti,
ktorú pre nás plánuje Boh, aj o iných
možných zajtrajškoch, ktoré závisia od
našich rozhodnutí. Každý musí plniť svoju
úlohu, vraví. Neobyčajný ohlas čitateľov na
Lornino dielo spočíva v tom, že im dodáva
nádej, pomáha im uvedomiť si, že nezávisle
od náboženskej viery a bez ohľadu na to, či
sa cítia osamelí alebo nie, majú po boku
svojho strážneho anjela. Schody do neba
nám otvárajú okno do ríše anjelov!

 Autor: Byrneová Lorna



Lorna Byrneová vidí anjelov a rozpráva sa s
nimi odmalička. Jej deti sú už dospelé a
ona po prvýkrát otvorene rozpráva, čo
videla a čo sa naučila. Žije pokojným
životom na írskom vidieku. / Keď bola
dieťaťom, považovali ju za retardovanú,
lebo nejavila záujem o svet vôkol seba.
Pamätá si, že okrem okolitého sveta
vnímala rovnako intenzívne aj anjelov a
duše mŕtvych. Dlho si myslela, že Lorna
rozpráva svoj životný príbeh: Vyrastala v
chudobnej rodine, neskôr pracovala v
Dubline, vydala sa a zažila rodinnú
tragédiu. Tento pozoruhodný príbeh je
svedectvom ženy, ktorá vidí veci na
opačnom
konci
spektra
mimo
každodenných zážitkov.

 Autor: Byrneová Lorna

