BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
novinky
Keleová-Vasilková, Táňa: Touhy
Lucka je svobodná matka, které osud v podobě nespolehlivého
partnera uštědřil kruté ponaučení. Má radost ze svého synka,
dobré vztahy na pracovišti, jenom doma trpí v područí
despotické nemocné matky, která jako by jí nechtěla dopřát
žádnou radost ze života. Lucku ubíjejí problémy všedních,
jednotvárných dní a už ani nedoufá, že by ji mohlo ještě potkat
něco hezkého. Až jednoho dne odjede na lyžovačku a její život
se úplně změní…

Kučera, Miroslav; Stach, Jan: Galerie zločinu : Tajemství
policejních protokolů
Jací jsou lidé, kteří byli odsouzeni na doživotí, co je dovedlo k
hrůzostrašným činům, které spáchali a za které budou pykat po
celý zbytek svého života? Tyto a další nelehké otázky si
položili autoři knihy Galerie zločinu: Z policejních protokolů –
Miroslav Kučera, bývalý člen pátracího oddělení někdejší
Federální kriminální ústředny a žák legendárního kriminalisty
Jaroslava

Zahrádky,

a

Jan

Stach,

bývalý

kriminalista.

Cílem obou autorů nebylo čtenáře šokovat, ale především mu
přiblížit složitou a mnohdy náročnou práci kriminalistů, jejichž
zásluhou se pachatelé ocitli v rukou spravedlnosti. Kniha neobsahuje líbivé čtení, ale
je skutečnou výpovědí lidských osudů a mementem událostí, jež mnoha lidem
změnily navždy život.

Mtawa, Nicole: Zloději hvězd : Můj život v Africe
Nicole se rozhodne splnit si svůj životní sen: pomáhat potřebným v
Africe. V Tanzanii poznává skutečnou pohostinnost, užívá si
nekonečný obzor Indického oceánu a potkává lidi, jejichž osudy se
jí hluboce dotýkají. Její srdce si především získá černošský mladík
Juma, který za svým zářivým úsměvem skrývá zraněnou duši. Od
svých sedmi let totiž žije na ulici a nemá vlastní rodinu ani domov.
Mezi oběma se záhy vyvine něžný milostný vztah…

NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI
Elsmore, Warren: Celý svět jako na dlani: LEGO a světoznámé stavby z něj
Tato kniha je neoficiálním průvodcem po modelech staveb a dalších symbolů
největších měst světa postavených nadšenci z kostek LEGO. Najdete tu nejen obří
projekty jako nádraží St Pancras v Londýně nebo
Taj Mahal v indické Agře, ale i drobné scény z
každodenního života v Paříži, Amsterdamu nebo
třeba Melbourne. Můžete si vybírat z více jak 100
modelů, z nichž přes 50 obsahuje podrobné
instrukce i seznam potřebných dílů LEGO k jejich
postavení. Jedním z nich je i pražský Karlův most s
minifigurkami

představujícími

nejen

turisty

a

umělce, ale také sochy i s jejich atributy jako
svatozář nebo meč. V New Yorku nechybí stánek s
hot dogy a v Berlíně východoněmecký symbol
panáčka pro přechod pro chodce.

BELETRIE PRO DĚTI
Seifertová, Lucie: Pohádka O praotci Čechovi a těch dalších
Kniha z řady Dějiny pro nejmenší Lucie Seifertové Pohádka o praotci Čechovi a těch
dalších. Lucie vás na čtyřiceti celoobrázkových stranách seznámí svým typickým
vtipným stylem s tímto nejznámějším příběhem o vzniku obydlení naší kotliny.
Strhujícím způsobem se vy a vaše ratolesti dozvíte, jak to bylo s praotcem Čechem,
Bivojem, Libuší, Tetou, Kazi, Přemyslem Oráčem a Dívčí válkou.

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
dary
Cézar, Jan: Četnické humoresky 1. (DAR)
Příběh se odehrává v období první republiky, pro kterou máme
celonárodní slabost a milujeme na ní vše, co je pro ni typické:
nastrojené dámy v kloboučcích, opravdové gentlemany, úctu k
četníkům a stará vyleštěná auta. Navíc tvůrci námětu nás svoji
poetikou, která je velmi blízká ryze českému legendárnímu seriálu
o policejním radovi Vacátkovi, pohladili po duši a přitom
nezapomněli na humor. Beletrizace Četnických humoresek
seznámí čtenáře se všemi případy, které řeší sympatičtí
příslušníci brněnské četnické pátrací stanice i s policejním psem
Argem a fenkou Kikinou.

Cézar, Jan: Četnické humoresky 2. (DAR)
Druhá řada povídek vycházející z úspěšného televizního seriálu
o brněnské četnické pátračce. Autor knižní verze Jan Cézar opět
zavede příznivce praporčíka Arazíma do předválečného Brna,
v němž se odehrávají malé i větší lumpárny, ale i velké zločiny, jež
musí četnická pátračka vyřešit. Na stránkách knihy, jejíž sled
kapitol kopíruje třináct dílů druhé televizní „četnické série", ožijí
všechny oblíbené postavy, známé z obrazovky z předchozích dílů,
čtenář však bude svědkem i toho, jak do hry vstoupí dramatické
figury nové. Praporčík Arazím i „jeho lidé" se opět budou potýkat
se zločinem, budou se ale muset vyrovnávat i s vlastním citovým
tápáním a zmatky. Také druhá série Četnických humoresek
přinese vedle poutavých zápletek a překvapivých rozuzlení, jež uspokojí fanoušky
detektivního žánru, i pohled na život v předválečné moravské metropoli.

Hercíková, Iva: Možná ho najdeš na ulici (DAR)
Kniha dvaatřiceti krátkých povídek, které vám přiblíží svět od New Yorku
a Floridy přes Prahu až po malou vesničku v Brdech. Autorka laskavě a
s lehkou ironií zachycuje křehkost lidských vztahů, zdůrazňuje roli zvířat
v životě člověka a píše o každodenních problémech, s nimiž se potýká
každý z nás.

Hiess, Peter: Něžná ruka smrti. Když vraždí ženy (DAR)
Autoři shromáždili dvacet strhujících příběhů, v nichž vystupují ženy jako
nechvalné hrdinky a představitelky zla: proslulé pachatelky vedle méně
známých násilnic, travičky, sadistky i sériové vražedkyně. Jejich portréty, motivy
jejich činů i jejich životní osudy jsou popsány se záměrně krocenou
senzacechtivostí. Za každým případem se skrývá důkladné studium pramenů a
kus poctivého reportérského výkonu.

Kaltsogianni, Katerina: Psychopat. Po hlavě mi nikdo skákat nebude, po těle komu
dovolím (DAR)
Nezvykle otevřená zpověď úspěšné ženy, které trvalo celých devět roků, než
se dokázala vymanit z partnerského vztahu s psychopatem. Svou draze
zaplacenou zkušenost předává nyní již s nadhledem čtenářům. Hrdinka
dochází při společném soužití velmi brzy k poznání kruté pravdy, že takový
vztah se stává stále více nesnesitelným - a ve svých důsledcích i životu
nebezpečným. Kniha přichází po výrazném úspěchu prvního vydání na knižní
trh nyní podruhé. Téma domácího násilí nabývá i v naší společnosti na
závažnosti, třebaže je stále do značné míry zlehčováno nebo dokonce ignorováno, a to jak
ze strany veřejnosti, tak i bezprostředního okolí oběti.

Remarque, Erich Maria: Miluj bližního svého (DAR)
Jeden z nejznámějších autorových románů vznikl jako odezva na politické
události v Evropě třicátých let, jako obžaloba nacistického totalitního režimu
v Německu. Děj nás zavádí do autorovi dobře známého prostředí
německých emigrantů, kteří byli nuceni opustit své domovy a nevěří, že se
ještě někdy vrátí zpátky. Sledujeme osudy nedostudovaného medika
Ludvíka Kerna a jeho velké lásky, židovské dívky Ruth, dále příběh
levicového poslance Josefa Steinera, jeho ženy Marie a ostatních běženců,
kteří zalidňují onu dramatickou scénu, již vytvořily samy dějiny v předvečer
druhé světové války.

