KNIŽNÍ DARY (Z MĚSTSKÉ
KNIHOVNY KUŘIM, červen 2015)

Beletrie pro dospělé
Aranka nevěrnice
Holka proradná
Jak vraždí ženy
Láska přinesla smrt
Odvrácená strana lásky
Vraždy z nešťastné lásky
Už mi nic nepovíš
Jedná se o sešitová vydání kriminálních příběhů, napsaných podle skutečných
událostí.

Kostlivec pod podlahou
Tajemství, záhada, tajemno – tyto pojmy odjakživa byly a
pravděpodobně

zůstanou

vděčným

čtenářským

tématem.

Pohlédneme-li na českou literární tvorbu v jejím dosavadním celku,
nelze nevidět jistou kulminaci tohoto tématu v 19. století, kdy i tzv.
seriozní spisovatelé a tvůrci zcela odlišných žánrů výjimečně, čas
od času, s chutí zabloudili do tohoto zákoutí, aby vyzkoušeli své
schopnosti a pobavili nejen sebe, ale především své čtenáře.
Sborník „Kostlivec pod podlahou“ obsahuje kratší texty autorů velmi různorodých.
Nalezneme zde romantika Karla Hynka Máchu stejně jako seriozního autora
historických epopejí Aloise Jiráska, Julia Zeyera, Zikmunda Wintera i V. R. Krameria
nebo naturalistu Josefa Karla Šlejhara.
Možná mi porozumíš
Povídky českých autorů (P. Šabach, M. Viewegh, I. Klíma, I. Dousková, I. Pekárková
a další) o (ne)porozumění mezi lidmi
Schůzky s erotikou
Osm oslovených autorů přistoupilo k tématu "erotika" velice rozdílně. Někteří přináší
barvité příběhy plné děje, jiní více nahlížejí do nitra svých hrdinů. Dvě věci je však
spojují - otevřenost i časté překračování neurčité hranice mezi erotikou a sexem,
kterou každý člověk vnímá trochu jinak.

Už tě nemiluji
Když se ztrácí láska a vztah končí, bývá to většinou bolestné. A právě o rozchodech,
neporozumění, o vytrácejících se citech jsou povídky z další knížky edice Česká
povídka.

Ball, David: Nikdy se nevzdám
Alison a její manžel nemohou mít děti a proto se rozhodnou pro
adopci. Při čekání s dalšími v Číně na dokumenty ale nastane zvrat v
úředním jednání a musí děti vrátit...

Bauer, Jan: Tajemství královnina zpovědníka
Historický román o záhadném středověkém rukopisu, který má
odhalit pravdu o okolnostech smrti Václava III., posledního
českého krále přemyslovské dynastie.

Bereueter, Elmar: Děti osudu
Autor popisuje osudy dětí, které se každoročně vydávaly do
bohatých krajů jižního Německa, kde si je sedláci na místních trzích
rozebírali jako běžné zboží. Román je zároveň oslavou pevného
přátelství, které dokáže přemoci i nepřízeň osudu.

Braun, Lilian Jackson: Kočka, která pohnula horou
Žurnalista veterán Jim Qwilleran se rozhodne přesunout i se svými
společníky, siamským kocourem Koko a kočkou Yum Yum, do hor.
Ale i mezi "zálesáky" se najdou spekulanti, kteří necouvnou ani
před vraždou. Koko nastraží past ...

Connor, John: Fénix
V odlehlé bažinaté části pohoří Penniny jsou objevena dvě
mrtvá těla. První patří detektivu Philu Leechovi, zabývajícímu
se problematikou drog, druhé Fioně Mitchellové, přítelkyni
drogového dealera a Leechově informátorce. Vzápětí se
rozjíždí

obrovská

policejní

akce,

která

dostane

název

operace Fénix a jejímž cílem je prokázat spojení mezi výsledky
Leechovy práce a pomstou drogových překupníků a dealerů...

Cook, Robin: Toxin
Příběh

o

nedobrých

praktikách

ve

zdravotnictví

a

potravinářském průmyslu, v němž se doktor Kim Reggis
snaží odhalit viníka, který zapřičinil nemoc a smrt jeho dcery

Horáková, Naděžda: Ženy a lži
Ženy a lži je příběh, ve kterém důraz není kladen na fakta, ale na
mezilidské vztahy. Hlavními hrdinkami jsou ženy a jejich pohled
na svět.

Javořická, Vlasta: Splněný sen
Příběh ze života nemanželské dcerky na vesnici na začátku
20. Století

Laube, Lydia: Za závojem
Zážitky a zkušenosti autorky z pobytu v Saúdské Arábii, kde prostřednictvím
agentury pracovala jako zdravotní sestra.

Picoult,Jodi: Je to i můj život
Anna má za sebou nespočet chirurgických zákroků jen proto, aby
její starší sestra Kate mohla žít. U Kate totiž ve dvou letech
propukla leukémie a její rodiče se rozhodli pro další dítě, aby pro
nemocnou dceru získali dárce kostní dřeně. Anna byla počata ve
zkumavce a lékaři vybrali embryo, které bylo pro Kate jako dárce
geneticky vhodné. Jenže v rodině, kde se všichni soustředí na
vážně nemocné dítě, si Anna připadá jenom jako dárce...

Plaidy, Jean: Ve stínu koruny
Prvorozená dcera Jindřicha VIII. - Marie je zapuzena po sňatku otce s Annou
Boleynovou. Teprve po smrti Jindřichova jediného syna se opět stává legitimní
dědičkou trůnu.
Plaidy, Jean: Vítězná Viktorie
Zápisky královny Viktorie líčí, jak se z důvěřivého dítěte stává samostatná a
odhodlaná žena, která ve své zemi vládla neuvěřitelných šest desetiletí.
Plaidy, Jean: Vzdorující královna
Historický román z cyklu Královny Anglie o osudech Anny z Yorku, manželky
Richarda III.

Prudičová, Ivana: Jen pár obyčejných týdnů
Ve volném pokračování autorčiny prvotiny Pár obyčejných dnů se opět
setkáváme se svéráznou sociální pracovnicí Ivou Drexlerovou. Ponuré
příběhy z její práce jsou okořeněny kousky hrdinčiných tří pubertálních
dcer a velice svérázné babičky.

Steklač, Vojtěch: Jak se vraždí v Česku
Detektiv se jmenuje Arnošt Váně. Má svůj reálný předobraz a
autor si s ním moc užil a zažil. Zpočátku mu věřil, když tvrdil, že
jeho příjmení je nesklonné. Teprve časem pochopil, že Váně,
kromě toho, že ho jeho profese obdařila značnou dávkou cynismu
a smyslu pro černý humor, je také velký mystifikátor. Soudí, že i v
Praze se zločinu daří stejně dobře jako třeba v Las Vegas...

Šulc, Viktorín: Agentura Puzzle
Detektivní román, který se stal i předlohou tří na sebe navazujících
celovečerních televizních filmů. Tři detektivové a tři případy. Tři
zločiny, které se odehrály v minulosti a dodnes jsou zahaleny rouškou
tajemství.

Švecová, Jana: Mé slzy zůstaly v Iráku
Nezkušená a naivní se vydává Věra v době první Války v zálivu do
Iráku, aby zde pomáhala prostým lidem. Její mise je v zárodku
ukončena katastrofou, při níž však Věra nachází osudovou lásku,
vzdělaného Ahmana ze starého rodu. Po jeho boku prožívá
všechny radosti i trpkosti nového života, na pozadí hroutící se, ale
stále krutě vzdorující Saddámovy diktatury. Až nová tragédie ji
vrací do vlasti.

Beletrie pro děti
Vaisová, Petra: Příhody kapky Katky aneb Dobrodružná
cesta kapky Katky za semínkem
Pohádkové vyprávění o tom, jak kapka Katka přišla na svět a jak
se dostala mezi semínka, aby pomohla dát život rostlince a žila v
ní tak dlouho, dokud ji bude potřebovat a než si ji sluníčko zas
vezme k sobě zpátky do nebe.
Pro děti od tří do sedmi let.

Naučná pro děti
Donkin, Andrew: William Shakespeare a jeho dramatické
jednání
O Williamu Shakespearovi už jste asi slyšeli. Je to náš drahý
zesnulý, protože napsal pár zajímavých divadelních her. Vy
teď můžete nahlédnout do jeho tajného deníku nebo si přečíst
zprávy z doby, kdy žil. Vítejte v Anglii šestnáctého a
sedmnáctého

století,

v

době

středověkých skutků a trestů!

novověkých

myšlenek

a

Naučná pro dospělé
Dudek, Oldřich: Nevšední život, záhadná smrt Karla Svobody
Životní příběh a především pak okolnosti záhadné smrti legendárního
skladatele jsou tématem knihy jeho dlouholetého osobního přítele
Oldřicha Dudka.

Horecká, Jana: Rychlé večeře aneb Zázraky na pánvi
Kuchařka s recepty na jídla z masa, zeleniny a sladká jídla.

Kovařík, Vladimír: Literární toulky Moravou
Literární místopis je rozdělen na tradiční kulturní a krajinné
oblasti a podchycuje rodiště a bydliště spisovatelů, dějiště
literárních prací, připomíná osoby, které byly předlohou
románových postav, a sleduje vliv kraje a tradic na tvorbu
spisovatelů

a

básníků.

Jádro

tvoří

literatura

od

dob

obrozeneckých do r. 1945, ale značná pozornost je věnována i
literatuře současné.

Poncová, Svatava: Velká barevná kuchařka pro mladé rodiny
a šikovné hospodyňky
Obsahuje

recepty

na

předkrmy,

moučníky, nápoje a konzervování.

masa,

bezmasé

pokrmy,

Stepanova, Iryna: Pohoštění s fantazií a vtipem nejen pro
děti
Obsahuje: toasty, sendviče, hamburgery, zeleninu, ovoce,
studená jídla, slavnostní jídla.

Štěpánská, Věra: Cukroví na Vánoce

Veiss, Karl: Víkendový včelař : škola včelaření
s nástavkovými úly

