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BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Fröhling, Ulla: Ukradený život
Kazatel Paul Schäfer vytvořil v náboženské sektě vlastní svět
plný sadistického násilí. Zde mohl děti, ženy i muže beztrestně
ponižovat, týrat, znásilňovat, trápit hlady, drasticky jim vymývat
mozky a jinak je ničit. Tento pekelný domov, který „otec Paul“
svým ovečkám připravil, zůstal desetiletí bez povšimnutí vnějšího
světa, dokud se některé z obětí nevzepřely.

Janouchová, Kateřina: Podváděná (1. díl)
Porodní asistentka Cecilie Lundová miluje svou práci v nemocnici, díky níž může být
přítomna u jednoho z nejdramatičtějších okamžiků v lidském životě: u okamžiku
zrození. V soukromém životě se má jako matka čtyř dětí co ohánět. Její manžel John
pracuje jako fotograf a jejich manželství je vcelku šťastné, každodenní povinnosti
kolem dětí však odsouvají romantiku na druhou kolej. Nicméně tenhle dobře známý
svět pro Cecilii představuje jistotu. Takhle to vždycky bylo, a
také to tak vždycky bude – nebo snad ne? Rodinný život však
náhle naruší nečekaná událost. U dveří někdo zazvoní a venku
na zimě stojí jakýsi neznámý mladík. Představí se jako Simon a
tvrdí, že je plodem vášnivého prázdninového románku, který se
odehrál před více než dvaceti lety, a že jeho otcem je John.
Kolem celé rodiny se stahuje síť nevysvětlitelných událostí a
falešné hry. Není přitom jednoduché odhalit, kdo koho tady
vlastně podvádí a kdo je naopak podváděný.

Janouchová, Kateřina: Sesterstvo (2. díl)
Dům rodiny Lundových je na prodej. Poté, co Cecilie odhalila
Johnovu nevěru, žijí manželé odloučeně a mají děti ve střídavé
péči. Aby Cecilie zahnala stesk po ztraceném rodinném životě a
po dětech, vrhá se s o to větší vervou do práce na porodním
oddělení a nechává se pohltit dramatickými událostmi, které se
tam odehrávají. Její okolí očekává, že dotáhne rozvod do konce
a začne znovu, ona sama si to však ještě nestačila pořádně
rozmyslet. Život bez partnera a každý druhý týden i bez dětí jí
připadá nezvyklý a těžký, s Johnem však oba chodí na partnerskou terapii, díky níž
by snad Cecilie mohla být schopná vnést do svého života nový řád. Zároveň s
rozpadem Ceciliiny rodiny se na obzoru objevuje i další problém. Je přepadeno
několik mladých žen a na internetu se rychle začnou šířit pomluvy
fámy. A slovo „sesterstvo“ najednou dostává nový význam.

Janouchová, Kateřina: Nalezenec (3. díl)
Léto je v plném proudu, rodina Lundových se vzpamatovává z
přestálé krize a zdá se, že se život vrací do starých kolejí.
Jednoho dne však Cecilie zjistí, že je znovu těhotná. Ví, že by
se měla radovat, místo toho ji však trápí pochybnosti. Zvládnou
vůbec s Johnem ještě další dítě? Je rozumné to zkoušet tak
krátce poté, co se jejich manželství málem rozpadlo? Jak na tu
novinu zareaguje zbytek rodiny? Navíc stále nedokáže pustit z
hlavy jistého sympatického policistu, kterému zřejmě ani ona
není tak docela lhostejná. A aby problémů nebylo málo, najde
Cecilie během jedné služby na porodním oddělení na zemi
před vchodem ležet opuštěné miminko, k němuž se nikdo nehlásí…

a

Janouchová, Kateřina: Tygří žena (4. díl)
Podzim přechází v zimu a život porodní asistentky Cecilie
Lundové a její početné rodiny plyne dál, jako by v uplynulém
roce ani nedošlo k dramatickým zvratům. Cecilie sice ještě stále
chodí do práce, ale už se těší na další přírůstek do rodiny.
Jednoho dne však dostane anonymní balíček, ve kterém je
kniha se znepokojujícím obsahem, později následují ještě
zlověstná pohlednice a výhružný dopis. Zároveň začne podivné
vzkazy dostávat i její matka. Je tu snad nějaká souvislost? Ale
ani Ceciliiny sestry to v tomhle období nemají snadné: jedna přišla o práci, druhá si
právě uvědomila, že její kdysi šťastné manželství je už jen jakási zlatá klec. Jak se
Cecilie a její rodina s problémy vypořádají? Čtvrtá část švédského rodinného thrilleru.

Janouchová, Kateřina: Matčino srdce 5
Blíží se jaro a porodní asistentka Cecilie Lundová je na
mateřské

dovolené

s

nejmladší

dcerkou

Ellen.

To

ale

neznamená, že nemá co na práci - péče o pět dětí včetně věčně
nespokojeného nemluvněte dává jí i jejímu manželovi pořádně
zabrat a únava se začíná projevovat. Snadné to však v tomto
období nemají ani její matka a sestry .To nejhorší Cecilii ale
teprve čeká. Babičku Sonju srazí auto a řidič z místa činu ujede.
Stará dáma leží v bezvědomí v nemocnici a nikdo neví, jestli se
ještě probere. Postupně vychází najevo, že byla kdysi zapletena
do zločinu, který dlouho zůstal utajen a jehož odhalení by i dnes, po všech těch
letech, mohlo někomu nepříjemně zkřížit plány. A tak se Cecilie pouští do pátrání,
které ji zavádí do velmi nebezpečných vod.

Janouchová, Kateřina: Hra na schovávanou (6. díl)
Když Cecilie Lundová skončí po srdečním kolapsu v
nemocnici, dospěje k závěru, že pokud se nechce zničit úplně,
musí se její život radikálně změnit. Připadá jí nemožné, že by
měla dál žít se svým nevěrným manželem, a tak se rozhodne
pro velký krok do neznáma. Není to pro ni nijak jednoduché,
zvlášť když se

s Johnem oba snaží, aby děti

nové uspořádání poznamenalo co nejméně. Cecilii v tomto
těžkém období pomáhá mimo jiné

i návrat

do práce na porodním oddělení. Problémům se však nevyhne
ani tam. Její nadřízená, vrchní porodní asistentka Tatiana,
která se přestěhovala do Švédska před lety z Ruska, zničehonic zmizí. A nebyla by
to ani Cecilie, kdyby se nepustila do pátrání na vlastní pěst. Postupně odhaluje
pravdu – a ta je děsivější, než si kdo dokázal představit…

Janouchová, Kateřina: Pokrevní sestry (7. díl)
Cecilie Lundová si pozvolna zvyká na nový život bez manžela i
na skutečnost, že teď mají s Johnem děti ve střídavé péči. Ani
na porodním oddělení, kde pracuje, není situace právě růžová.
Úsporná opatření

v nemocnici si vybírají

svou daň, oddělení trpí nedostatkem personálu a Cecilie i její
kolegyně mají ještě víc práce než předtím. Jedné noci pak
dojde k tragédii: při komplikovaném porodu zemře mladá
maminka i s dítětem. Její manžel je zdrcený žalem a hledá
útěchu u Cecilie. Zhruba ve stejné době do nemocnice
přivezou dívku v pokročilém stupni těhotenství. Je v hlubokém bezvědomí, nemá u
sebe žádné doklady a zdá se, že ji nikdo nepostrádá. Co je zač? A jak je možné, že
se k ní nikdo nehlásí? Zkrátka je tu další záhada, která Cecilii přímo vybízí, aby se
pustila do pátrání na vlastní pěst.

BELETRIE PRO DĚTI
Budinský, Václav:
Sedí dvě krávy na stromě: nejlepší anekdoty pro děti od 5 do 105 let
Škola nás učí, že „veselá mysl je půl zdraví“ a životní zkušenost
dodává, že veselou mysl mají především lidé se smyslem pro
humor a vtip, optimisté. Takoví lidé kolem sebe dokáží šířit pohodu
a není podstatné, jestli je jim právě pět nebo sto pět let. Způsobů a
cest, jak vyvolat a udržet si dobrou náladu, je samozřejmě mnoho.
Správným receptem a pomůckou může být i tato knížka. Každý z
nás má trochu jinak vyvinutý smysl pro humor, na stejnou situaci
nemusí dva lidé reagovat stejně. Proto autor do knížky zařadil širší
výběr anekdot, vtipů, aforizmů a komických hádanek pro všechny věkové kategorie,
aby si každý čtenář přišel na své, dobře se pobavil a s chutí zasmál.

Lindo, Elvira: Manolito Brejloun
Hlavním hrdinou knihy je desetiletý chlapec Manolito Brejloun,
který žije s rodiči, mladším bratrem a dědečkem v madridské
čtvrti Carabanchel Alto. Díky svým svérázným komentářům a
naivnímu pohledu na svět prožívá s kamarády nejedno vzrušující
dobrodružství, byť část z nich se odehrává jen v jeho
představách.

Zábavné

příběhy,

pamětníkům

připomínající

nesmrtelné Mikulášovy patálie, si okamžitě podmanily celou
Evropu. Zálibu v nich našli nejen malí čtenáři, ale i jejich rodiče.
Také se staly inspirací pro několik televizních seriálů a jednu velmi zdařilou rodinnou
komedii.

Mikulka, Alois: Cesta do podsvětí: Crazy-scifi (DAR)

Povídky ve stylu crazy-scifi oživují a spojují v pozoruhodný celek
svět dětských pohádek a výmyslů i reality říše dospělých.

Russell, Rachel Renee: Deník Mimoňky: Příběhy nešťastný
lásky (6. díl)
Školní valentýnský ples – vůbec nejdůležitější společenská událost
celého roku – se kvapem blíží a Nikki by na něj hrozně ráda vyrazila
se svým idolem Brandonem. Jenže co když ji odmítne? A to ještě
zdaleka není ten nejhorší možný scénář, protože… co jestli tam
Brandon ve skutečnosti touží jít s MacKenzie?!! Láska je zkrátka pekelně zapeklitá
věc a vypadá to, že se zlomené srdce nevyhne ani největší mimoňce ve škole. Dočká
se Nikki nakonec svého pohádkového happy endu?
Russell, Rachel Renee: Deník Mimoňky: Příběhy nestylový TV
celebrity (7. díl)
Nikki Maxwellová a její kapelka Zatím vlastně nevím se konečně
dočkají svých pěti minut slávy a při nahrávání jejich hitovky, kterou
před pár měsíci zaujali slavného televizního producenta, je bude
dokonce sledovat televizní štáb! Jenomže v životě největší školní
mimoňky není nikdy nic tak jednoduché: dokáže se Nikki poprat se
svým novým pekelně natřískaným rozvrhem? Bude mít vůbec čas na
svoje kámoše a hlavně – na Brandona? A dá si MacKenzie už konečně pohov se
svými věčnými ďábelskými intrikami nebo naopak využije neustálé přítomnosti kamer
k něčemu fakticky odpornému?

Russell, Rachel Renee: Deník Mimoňky: Příběhy nepohádkový
budoucnosti

(8. díl)

Dočká se Nikki své vysněné

pohádkové budoucnosti nebo se její život změní v nikdy nekončící
noční můru? Nikki Maxwellová už zažila pěknou řádku pohrom a za
spoustu z nich mohla její věčná rivalka MacKenzie, ale tentokrát už
to královna školních oblíbenkyň fakticky přehnala! Nikki se totiž její
vinou ocitne v podivném snovém světě obydleném pohádkovými
postavami. Naši hrdinku tady ovšem nečeká žádný princeznovský

život. Proč? Protože když se vám do cesty v jednom kuse pletou zuřiví medvědi,
hladoví vlci, praštěné královny a prohnilé čarodějky a mezi
vámi a hrozivou smrtí stojí jen roztržitá prťavá víla, která
poplete každé zaklínadlo, nezbude vám než se modlit,
abyste se zase pěkně rychle probudili!
Russell, Rachel Renee: Deník Mimoňky: Příběhy
nehorázný primadony (9. díl)
Nikkiina NOČNÍ MŮRA se stala skutečností! Její rivalka
MacKenzie jí totiž ukradla deníček! Co když všem vyslepičí
její mega tajné myšlenky a pocity?! Brzy se ale ukáže, že
se královně KCO partičky zachtělo něco víc, než si jen přečíst zápisky své úhlavní
mimoňské nepřítelkyně – prostřednictvím deníku ji touží zasvětit do svého
FANTASTICKY ÚCHVATNÉHO života nejoblíbenější holky na škole. Co si
doopravdy myslí o Nikki a jejích exotských kámoších? A jak se své rivalce pokusí
překazit vztah s Brandonem tentokrát?

