BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Brabcová, Eva: Už se o mě neboj
Příběh o komplikovaném vztahu matky a dcery. Než matka najde s dcerou
společnou řeč, je nucena pohlédnout pravdě přímo do očí a zjistit, že se dívka
živí nejstarším řemeslem na světě a že dokáže odmítat i své narozené dítě.

Brennerová, Blanka: Falešná hra
Monika Smutná je třicetiletá profesorka biologie, která žije se svým
druhým mužem a čtyřletou dcerkou v malém městě. Poklidný život
naruší několik incidentů a příjezd bývalého manžela, který si na svou
dceru činí nárok... Román ze současnosti, určený
ženám

Fuchsová, Irena : Když ženy mají své dny
Lehkovážné až nevážné povídky odhalující nevyzpytatelné hloubky
ženské duše.

Gregoryová, Julie: Bezbranná : šokující výpověď o umučeném
dětství
Autobiografická šokující výpověď o vlastním umučeném dětství. Autorka
prošla peklem, ale měla štěstí - přežila a po dlouhých mučivých letech se
dokázala

postavit

na

vlastní

nohy.

Její

matka

trpěla

tzv.

Münchhausenovým syndromem, který se projevuje snahou získat
pozornost předstíráním nemoci blízkého člověka.

Hachfeldová-Tapukai, Christina: S láskou lvice : jak jsem
se stala ženou samburského válečníka
Christinu Hachfeldovou Afrika fascinovala už od dětství. Jejím
naivním

přáním,

podníceným

misionářskými

časopisy

a

fotografiemi, bylo stát se "sestrou misionářkou v Kongu". Po
dlouhých letech šťastného manželství, které skončilo tragickou
smrtí jejího muže, si Christina v druhé polovině života splnila svůj
sen a poprvé odjela do Afriky. Netušila, že tahle cesta radikálně
změní její život. Christina se zamilovala do krásného válečníka
Samburů a posléze se stala jeho ženou. Daleko od civilizace, na
divokém severu Keni, v značně primitivních podmínkách začal její nový život plný nebezpečí
a problémů, tíživého strádání, neznámých tradic a předsudků, ale přesto plný neuvěřitelného
kouzla. Život, jehož základem je velká, opravdová láska dvou lidí, která - navzdory všem
překážkám a kulturním rozdílům - trvá dodnes.

Hurychová, Eva: Řekla jsem NE tyranovi : osud známé
zpěvačky, která se stala obětí domácího násilí
Eva Hurychová se na sklonku sedmdesátých let prosadila jako
zpěvačka v triu Letokruhy. Později založila vlastní skupinu Drops.
Od roku 1982 ve spolupráci s Janem Neckářem a Bacily vznikla
řada jejích nejslavnějších hitů a v roce 1983 obsadila v anketě Zlatý
slavík jedenácté místo. Po narození dvojčat v roce 1993 se stáhla
do soukromí a ani její nejbližší netušili, co prožívá. Dennodenně
musela snášet psychický teror ze strany manžela, jehož násilí
nabíralo na intenzitě. Výhrůžkám, vydírání, zesměšňování a
neustálému ponižování nebylo konce a kdysi vyrovnaná žena a
oceňovaná zpěvačka se propadala stále hlouběji do pasti bezmoci a beznaděje. Dlouhou
dobu se snažila udržet zdání, že se vlastně nic neděje, přehlížela mužovy urážky a smiřovala
se s jeho útoky, protože se bála odvety. Když ji však chtěl připravit o děti, pochopila, že už
nemůže déle váhat, a vyhledala odbornou pomoc. V roce 2006 se za asistence přátel vrátila
ke zpívání i skládání. Zároveň se věnuje ženám, které se stejně jako ona staly obětí
domácího násilí.

Janečková, Klára: Unesená
Osmnáctiletá Karla Winklerová nebyla nikdy pověrčivá. Když v pátek
třináctého března nasedala ráno do vlaku mířícího do Kroměříže, netušila,
že se ten den ze školy domů již nevrátí a pověstná třináctka se pro ni
málem stane osudnou.Kamarád Roman, kterého do té doby pokládala za
svého dobrého přítele, spolu s bratrem a dělníkem z Ukrajiny zosnovali
plán, jenž je měl přivést k finanční částce, kterou za každou cenu, a to i
za cenu Karlina života, potřebovali získat. Rozhodli se proto Karlu unést a
po jejích rodičích požadovat vysoké výkupné. Dívka prožila hrůzné chvíle a vytrpěla si své,
uvězněná na ukrajinské ubytovně ve městě Holešov. Ani po počátečním šoku a beznaději se
ale nehodlala smířit s osudem neexistující budoucnosti a umínila si bojovat...

Koudelková, Barbora : Útěk z afrického pekla
V devatenácti letech se na dálku zamilovala do afrického černocha a odjela
za ním do Ghany. Příliš pozdě přišla na to, že se stává bílým otrokem
nigerijské mafie. Jak utéct z afrického pekla plného ponížení, bití a
znásilňování a zachránit dvě děti bez evropských dokladů? O tom vypovídá
Česka, která přežila brutální mučení černošským přítelem, nelidské podmínky
ghanského vězení a kterou naivita přivedla až na práh smrti.

Kueglerová, Sabine: Volání džungle : pokračování osudů
dívky, která přišla z doby kamenné
Sabine vypadá jako Evropanka, ale ve svém srdci je domorodka, je
"dítětem džungle", v níž vyrostla. Po letech strávených v Evropě se
konečně opět vrací do magického místa svého dětství. Záhy však
pochopí, že vzpomínky teď musí v sobě potlačit, aby mohla svůj
"domov" zachránit a bránit přátele, kteří pro ni tolik znamenají, které
nikdy nepřestala považovat za své bratry a sestry...

Monyová, Simona: Já o koze, on o voze
Po čtenářsky velmi oblíbeném románu v povídkách Jednou nohou v
blázinci přichází Simona Monyová s další humoristickou sbírkou Já o koze,
on o voze... Tato kniha je určena všem, co se přiklánějí k názoru, že muž a
žena jsou zcela odlišný živočišný druh.

Oufkirová, Malika: Svoboda : z temné kobky marockého vězení k novému
životu
Osud si s Malikou krutě zahrál. Od svých pěti let vyrůstala jako
princezna v královském paláci, obklopená pohádkovým přepychem.
Avšak potom se ze dne na den ocitá i s rodinou ve vyhnanství a
nakonec v cele královského vězení. Bylo jí osmnáct, když za ní
zaklapla vězeňská brána, a ven vyšla jako čtyřicetiletá žena.
Dokáže se člověk, který nejlepší léta svého života prožil v hrůzných
podmínkách odtržený od reality, naučit znovu žít? Je možné
zapomenout na nesmírné utrpení a nesnesitelné ponižování a vést
obyčejný

život

mezi

lidmi,

kteří

nic

podobného

neprožili?

Malika se musela učit úplně všechno znovu od začátku, neznala moderní techniku, bála se
nakupovat a jezdit autobusem, nevěděla, jak se pohybovat na ulici. Přesto s houževnatostí
sobě vlastní dokázala překonat minulost a začít nový život ve svobodné zemi.

Váňová, Magdaléna : Štěstí Aloise Peina
Román je nasycený jemným humorem. Peinovi spadne do klína velká výhra, ale jeho život
se i nadále řídí ironickým pravidlem, že všechno je jinak.

Zadinová, Radka : Variace na lásku
Osmnáctiletá Zuzana žije se svými dvěma staršími bratry a s
maminčinou mladší sestrou, pětadvacetiletou Klárou. Otec sice
přispívá na domácnost, ale už několik měsíců s nimi nebydlí. Zuzana
byla jako dítě svědkem maminčiny tragické smrti a cítí se za ni
odpovědná...

BELETRIE PRO MLÁDEŽ
Dědková, Jarmila : Slunce pro čokoládovou holku
Johana a Marcela jsou dvě poněkud víc snědé dívky na prahu dospělosti.
Pociťují, že je potkalo štěstí: už nejsou v děcáku, ale mají novou maminku a
tatínka. Byly osvojeny. Jsou sestry, ale každá je jiná, zjevem i povahou. V
nové rodině se cítí mnohem lépe, jenže se přihodí to, čeho se nejvíc
obávají.Nový táta si najde starší přítelkyni a nová maminka odchází...

Francková, Zuzana : Nevinná
Jako každá dívka touží i Alice po lásce. Prožije sice několik prchavých
vztahů, ale ty končí pokaždé stejně, zklamáním. Ve chvíli, kdy se rozhodne
prozatím na lásku rezignovat a raději pokračovat v dalším studiu na vysoké
škole, se ale objeví ten pravý...

Lanczová, Lenka: Letní něžnosti
Nový román vypráví o hledání a nalezení, vzletech i pádech, touhách a
snech, poznání i zasvěcení, a také o tom, že láska umí být něžná i krutá
zároveň.

Stínil, Luděk : Konkurz na milenku
Šest původních povídek zavádí čtenáře na diskotéku, dotkne se
moderování v rádiu či nechá čtenáře nahlédnout do dívčího deníčku.
V povídkách nechybí láska, nevěra, zklamání ani sex...

Stínil, Luděk : Přísný zákaz lásky
Bára je sexy kočka a tak není divu, že se do ní Miky zamiluje. Jenže je
zadaná, což Miky dost těžce nese, nicméně rozhodne se o ni ze všech sil
bojovat...

Stínil, Luděk: Sexy kočky
Danka a Kristýna jsou nejlepší kamarádky. Chodí spolu do jedné třídy,
mají stejné zájmy, společně řeší i nejrůznější problémy. Zejména Danka je
smolařka. Před několika lety přišla při autonehodě o tátu a žije jenom s
mámou. Ta však nechce být sama a tak jednoho dne Dance připraví
poněkud nepříjemné překvapení...

Řeháčková, Věra: Rozhodni se, Mariko
Marika po smrti babičky končí v dětském domově. Prožívá šokující
překvapení. Dosud žila v přesvědčení, že její rodiče zemřeli. K vyřízení
pozůstalosti se však dostavuje její máma a Marika se setkává i s otčímem
arabského původu. Rodiče, o kterých dosud neměla ponětí, usilují o
Maričino osvojení.

NAUČNÁ PRO MLÁDEŽ
Coleman, Michael: Olympijská horečka
Zábavný

ilustrovaný

průvodce,

ve

kterém

se

dozvíte

od

neuvěřitelných tréninkových metod přes ožehavé skutečnosti o
sportovcích až po strhující výkony i zajímavosti o nažhavených
divácích a ohnivých sporech, při kterých šlo o všechno. Vydáno k
OH v Sydney 2000.

BELETRIE PRO DĚTI
Friedrich, Joachim : Čtyři a půl kamaráda a matikářovy
plavky
Sotva se stal Kalle školním reportérem, jeden skandál stíhá druhý:
Nejen že učitel na matematiku ztratil při skoku z třímetrového můstku
plavky. Z parkoviště před školou navíc kdosi ukradl auto. A ke všemu
ještě patřilo policajtovi! Kalle ovšem nezapochybuje ani okamžik:
Veškeré stopy vedou k jednomu z učitelů! A Kallova detektivní
kancelář se pouští do pátrání. Přitom však narazí na vskutku
prapodivnou stopu….

Cox, Michael : Ještě hororovější příběhy
V této knize najdete vše podstatné o deseti nejhrůzostrašnějších hororech, jaké kdy byly
napsány. Například v kapitole o Nočním dostavníku se můžete projet
v přízračném vozidle, jen nesmíte začít fňukat, že vám z pasažérů
naskakuje husí kůže. V kapitole Lupiči mrtvol se vydáte s dr.
Fettesem na půlnoční výpravu na hřbitov. Zjistíte, že rušit noční klid
mrtvých se rozhodně nevyplácí. A v kapitole Utahování šroubu vám
umožníme připojit se na chat Aleše Všeználka a poslechnout si nervy
drásající příběh o jistých dětech a jejich ďábelských "kamarádech".
Navíc je tu ještě dalších sedm hororů a spousta zajímavostí o
zemřelých, kteří se zjevují živým. Literatura nikdy nebyla tak děsivá!

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ
Brýdová, Monika: 100 a jeden nápad na originální tričko
Autorka této publikace vám nabízí více než sto nápadů na vytvoření
originálního trička pomocí různých technik jako je bělení textilu, práce s
barvami na hedvábí a na textil, obtiskování, malování, prostřihování.

