BELETRIE PRO DOSPĚLÉ

Arabella a spol.
Krátké detektivní povídky.

Collins, Jackie: Lucky
Druhá kniha série Lucky Santangelo (volně navazuje
na "Šance" a pokračuje romány "Lady Boss", "Pomsta
Lucky", "Nebezpečný polibek" a "Nebezpečná žena").
Lucky a její otec Gino Santangelo k sobě našli po
mnoha

životních

zvratech

opět

cestu.

Jejich

porozumění však ohrožuje Ginova přítelkyně a Lucky
se s novou situací vyrovnává po svém...

George, Elizabeth: Splátka krví
První kniha série Thomas Lynley. Autorka divadelních her Joy
Sinclairová je nalezena zavražděná skotskou dýkou - dirkem. Do dějiště
vraždy, na drsnou vysočinu ve Skotsku, přijíždí aristokratický detektiv
inspektor Thomas Lynley. Kolem případu začíná houstnout nervózní
atmosféra, jakmile se vyjasní, že na seznamu podezřelých jsou i jedna z
nejúspěšnějších britských hereček
producent.
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a neméně úspěšný divadelní

Hailey, Arthur: Detektiv
Malcolm Ainslee, seržant miamské policie a bývalý
kněz, řeší případy

dvojnásobných bestiálních

vražd. Obětmi jsou vždy starší manželé, svázáni
obličeji k sobě, v ústech roubík, těla ohavně
pobodána. Po pátrání je zločinec dopaden a
odsouzen k smrti na elektrickém křesle. Když se
Malcolmovi v posledních chvílích před smrtí
zpovídá, vyjde najevo, že jednu z vražd nespáchal.
Malcolma čeká nejtěžší případ jeho života, který se hluboce dotkne jeho
soukromí.

Havlíček, Jaroslav: Synáček
Baladický

laděná

psychologická

novela

rozvíjí

rozmazlovaného

statkářského synka, zprvu výtržníka a povaleče, později samotářského
misantropa a posléze podnikavého hospodáře a průmyslníka, jemuž se
manželství stává hybnou silou života a jenž se po smrti ženy vyčleňuje z
lidského kolektivu.

Linková, Charlotte: Hra se stíny
David Bellino, majitel významné americké firmy, se rozhodne strávit
silvestrovskou noc končícího roku 1989 se čtyřmi přáteli z mládí a se
svou atraktivní milenkou. Všichni pozvání přijímají mimo jiné proto, že
se touží vypořádat s hostitelem, který svým sobectvím a ctižádostí trvale
poznamenal jejich život.
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Martin, Eduard: Půjčovna manželek
Ve vědeckofantastických povídkách, odehrávajících se v Modré galaxii,
zdůrazňuje autor základní kategorie morálky a předkládá osobitým
způsobem svůj žebříček mravních hodnot.

Monyová, Simona: Blonďatá stíhačka
Simona Monyová přichází s dalším románem, jehož děj
se opět točí kolem partnerských vztahů. A tak se můžeme
ponořit do příběhu dvou blondýnek - mámy a dcery - a
jejich hledání správných protějšků.

Monyová, Simona: Dvacet deka lásky
Soubor povídek o lásce a jejím nedostatku.

Škrla, Petr: O Africe s humorem
Humorné vyprávění člověka, který zhýčkán západní
civilizací vpadl rovnou do tvrdých podmínek rovníkové
Afriky a prožil tam deset let života.
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Viewegh, Michal: Biomanželka
Nový humoristický román Michala Viewegha
nese autobiografické prvky. Je to ironická próza
volně inspirovaná přečetnými aktivitami jeho
manželky (např. založení mateřského centra,
laktační poradenství, masírování kojenců, různé
biokluby atd.), sebeironický příběh manžela,
který má pocit, že se ocitl kdesi na desáté příčce
manželčina hodnotového žebříčku…
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