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Beletrie pro dospělé
James, E. L.: Padesát odstínů temnoty
Druhá kniha trilogie Padesát odstínů (volně navazuje na
román "Padesát odstínů šedi"). Ze strachu před temnými
tajemstvími trpícího podnikatele Christiana Greye, Ana
Steelová ukončí jejich vztah a vrhne se na novou kariéru v
americkém nakladatelství. Všude ji však pronásleduje touha
po Greyovi, a tak nedokáže odmítnout jeho pozvání na
schůzku. Brzy je zasvěcena do Greyovy mučivé minulosti. A
zatímco Grey bojuje se svými vnitřními démony, musí Ana
učinit nejdůležitější rozhodnutí svého života...

James, E. L.: Padesát odstínů svobody
Závěrečná kniha trilogie Padesát odstínů (volně navazuje na romány "Padesát
odstínů šedi" a "Padesát odstínů temnoty"). Ve chvíli, kdy
se

Anastasia

Steeleová

poprvé

setkala s

mladým

úspěšným podnikatelem Christianem Greyem, netušila, jak
moc se jí změní život… Ana se musí naučit sdílet s
Christianem jeho styl života, který jí nikdy nebyl vlastní,
aniž by ztratila sama sebe, svou vlastní integritu a
nezávislost. Christian musí na oplátku překonat svou
posedlost kontrolou a vypořádat se se svými vnitřními
démony. Nyní, když jsou konečně spolu, prožívají
nekonečnou lásku, vášeň, vzájemnou blízkost a otvírá se
před nimi svět nekonečných možností. Zdá se, že mají všechno. Pak ale zasáhne
osud a před Anou vyvstávají její nejhorší noční můry…

James, E. L.: Padesát odstínů šedi
První kniha trilogie Padesát odstínů. Studentka literatury
Anastasia Steel má za úkol zpracovat rozhovor s úspěšným a
bohatým podnikatelem Christianem Greyem. Na domluvenou
schůzku přijde muž, který Anastasii neuvěřitelně přitahuje. Je
okouzlující, krásný, chytrý, svůdný a hrozivý. Nezkušená dívka
poprvé zažívá pocit, že nějakého muže chce. Z jedné strany ji
odrazuje jeho záhadná rezervovaná osobnost a z druhé strany
se mu touží přiblížit. Christian není schopen odolat klidné
kráse, důvtipu a nezávislému duchu mladé dívky. Touží po ní,
ale za svých vlastních, specifických podmínek...

Košťálová, Michaela: Tragický osud spisovatelky
Simony Monyové
Kniha promlouvá na čtenáře a především na věrné
čtenářky ze stránek knížky její obdivovatelky Michaely
Košťálové. Spisovatelka a původně historička umění se
rozhodla zpřístupnit šťastné i trýznivé události jejího
života na základě dostupných materiálů a osobních
zážitků. Z fotek se vždy usmívala půvabná, dokonale
upravená a plná energie. Měla všechno, co považujeme
za měřítko spokojeného života. Velkou a harmonickou
rodinu, milovaného a milujícího manžela, úspěch v práci,
která ji naplňovala radostí, i přízeň fanoušků jejích knih. Možná až příliš dobře
udržovaný image. Tuto iluzi přeťala ostrým tahem smrt z rukou nejbližšího člověka.
Odhalování jejího soukromí může působit jako odporné vykořisťování její popularity a
neštěstí, ale je to možné vidět i z druhé strany. Úděl Simony Monyové se může stát
mementem pro všechny násilníky a zabránit podobnému osudu dalších týraných žen.
Knihy Simony Monyové Srdceboly, Citová divočina nebo Tchýně a uzený … jsou
psány pro obyčejné ženy, které v běžném životě řeší normální problémy. V jejích
románech se poznávalo mnoho českých dívek a žen. Stala se jednou z nejčtenějších
moderních autorek. Její prvotinou byla kniha Osud mě má rád, paradoxně se zdá, že
ji osud na konci života svou náklonnost odepřel.

Viewegh, Michal: Můj život po životě
Osmého prosince 2012 praskla Michalu Vieweghovi aorta. V
nemocnici ho půl hodiny marně oživovali, a jak říká doktor
Skalský, kdyby se rozhodli Michala neoperovat, nebylo by to nic
proti standardním medicínským postupům. Jenže to zkusili... A
Michal proti všem předpokladům nejen přežil, ale o necelý rok
později vydává novou, svou pětadvacátou knihu. Pokouší se v
ní zachytit, jak vypadá život člověka s těžce poškozeným
mozkem, člověka, který by měl být šťastný, že zůstal naživu...
ale jde mu to jen ztěží. Přežil, ale celý jeho dosavadní život se
ocitl v troskách, je zcela odkázán na péči nejbližších - a až příliš
často ho napadá, jestli by nebylo lepší...
Ale je tu psaní, které ho drží při životě. A nyní i kniha, která je přes všechnu bolest,
kterou s sebou nese, knihou očistnou.

Beletrie pro děti
Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky: Páté kolo u vozu
(7. díl)
Valentýnský večírek na Gregově škole převrátil jeho svět vzhůru
nohama. Greg se ze všech sil snaží najít holku, s kterou by na
něj šel, a bojí se, že zůstane na ocet. Jeho nejlepší kamarád
Rowley taky nemá růžové vyhlídky, ale to je chabá útěcha.
Nečekanou souhrou náhod se to Gregovi nakonec podaří a páté
kolo u vozu je Rowley. Ovšem toho večera se odehraje spousta
věcí a nakonec není tak docela jisté, kdo vlastně bude mít štěstí
v lásce.

