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BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Formanová, Martina: Případ Pavlína : dramatický příběh světoznámé české
modelky a jejích rodičů - rodiny rozdělené sovětskou
okupací
Příběh o dramatickém dětství a začátcích modelky a herečky
Pavlíny Pořízkové v románovém zpracování. Jde o působivé
vyprávění o mladých, nezralých rodičích Anně a Jiřím, jejich
zbrklém útěku z Československa, erotikou nabitém vztahu,
odvaze i selhání. Martina Formanová líčí na pozadí tehdy
probíhající studené války rodinné drama v celé jeho šíři
a nejniternější podobě. Manželé Pořízkovi opouštějí čtyři dny
po sovětské okupaci Československo a nechávají u prarodičů
tříapůlletou Pavlínu. Netuší, jak dlouho budou muset čekat
a co vše podniknout, než opět uvidí svoji dceru, ani co přinese jejich shledání…

Formanová, Martina: Ten sen
Když bylo Daniele dvacet, chtěla mít všechno. Nejlepší
oblečení, skvělé známosti, vlastní byt v Praze i výbornou
kariéru. Při cestě za splněním svého snu se ale zaplétá do
děsivé pavučiny lží a podvodů. Jediným východiskem je
emigrace a zpřetrhání veškerých vazeb. V Americe se
Daniela dokáže prosadit. Minulost neexistuje, je zcela
zapomenutá. Ovšem jen do té doby, než Danielin americký
přítel Mark prosadí společný výlet do již porevolučního
Československa. Před vlastními hříchy i špatným svědomím
není možné utéct ani na opačnou stranu zeměkoule.

Formanová, Martina: Trojdílné plavky
I slunná strana života má své stíny. Jsou o tom přesvědčeny hrdinky
tří povídek, odehrávajících se na pozadí výlučného, uzavřeného
okruhu "lepší společnosti" v anglosaské části státu Connecticut.
Každá z nich hledá vlastní verzi amerického snu, ležícího téměř na
dosah. Jen překonat vlastní drobné nedokonalosti, pochyby,
minulost.

Hošková, Blanka: Horko domácího krbu
Příběh knihy nás přivádí do domácnosti, kde zpočátku
šťastná Martina miluje svého muže, snaží se najít cestu
k jeho dceři z prvního manželství a vychovává jejich
společného syna. Ve velkém, moderně zařízeném domě se
snaží vytvořit teplo rodinného krbu a atmosféru, kam by se
všichni rádi vraceli. Jednoho dne si však uvědomí, že se to
všechno nějak "zvrtlo" a sama má pocit, že potřebuje dům
opustit a již se do něho nikdy nevrátit.

Hošková, Blanka: Láskobraní
Příběh ženy středního věku, na kterou doléhá syndrom
prázdného hnízda a zároveň velmi těžce nese chování svého
manžela, který ji nechává v prázdném domě i na vinici
samotnou a plní si své obchodní (a jak se později ukáže
i citové) sny a potřeby jinde. Nejprve bojuje, pak rezignuje,
a když se blíží k samému dnu svých sil, vstoupí jí do života
nový muž. Happy end? Ani v nejmenším.

Keleová-Vasilková, Táňa: Co to bude?
Tuto otázku Jana pokládá zákaznicím den co den. Pracuje
v kadeřnictví, její dcera Zorka ve vedlejším kosmetickém salonu. Žijí
ve světě bez mužů, jejich dny jsou naplněné hřejivostí, vzájemnou
láskou a přátelstvím, a také sny, které ne vždy vyslovují nahlas. Po
náhlém úmrtí mladší sestry Marie si Jana k sobě nastěhuje švagra a
malou Sáru, svoji milovanou neteř. Život mámy a dcery se tím od
základu mění… a ani jedna netuší, že tohle je jen začátek.

Keleová-Vasilková, Táňa: Máma pro Veroniku
Příběh obyčejné mladé ženy, která touží po harmonickém
rodinném životě, ale z jejího manžela se vyklube tyran
a násilník. Teprve po deseti letech manželství se žena
vzchopí a najde sílu svůj život změnit.

Keleová-Vasilková, Táňa: Nataša
Příběh Nataši, dvaačtyřicetileté fotografky, vdané ženy a matky
dvou synů, která se snaží vyrovnat s chorobnou a bezdůvodnou
žárlivostí svého muže Vojty. Zůstane s ním v manželství, nebo
najde odvahu se rozvést a začít nový život?

Lagercrantz, David: Dívka v pavoučí síti
Čtvrtá kniha série Milénium. Časopis Milénium má nové
majitele a jeho kritici tvrdí, že Mikael Blomkvist je vyhořelý
a že uvažuje o změně zaměstnání. Pozdě v noci
Blomkvistovi zavolá profesor Frans Balder, přední odborník
na výzkum umělé inteligence. Balder mu tvrdí, že pro něj
má důležité informace o americké zpravodajské službě a že
byl v kontaktu s výbornou mladou hackerkou, která se
podobá někomu, koho Blomkvist velice dobře zná. Mikael
Blomkvist doufá v exkluzivní reportáž, kterou on i Milénium
tak zoufale potřebuje. Lisbeth Salanderová má jako obvykle
své vlastní plány. Ale nadešel čas, aby se jejich cesty ještě jednou zkřížily.

Nesbö, Jo: Krev na sněhu
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Sedmdesátá léta 20. století v Oslu. Olav Johansen
nedokáže jezdit autem pomalu, je měkký jako máslo, něco
málo přečetl, ale moc toho neví a rozhodně nemá takové
znalosti, které by byly k něčemu užitečné. K čemu se tedy
hodí? Je skvělý zabiják. Doposud zabíjel lidi, kteří si to
zasloužili, ale nyní je to jiné: od šéfa dostal nový úkol:
vyřídit jeho manželku.
Váňová, Magda: Herečka
Román vtáhne čtenáře do vzrušujícího života slavné herečky Žofie
Beladové. Neobyčejný příběh má zvláštní kouzlo v tom, že se
rozvíjí z docela obyčejných životních souvislostí, a vše, co Žofie
dokázala, připomíná dobrodružné hledání pokladů. Největší našla
v lidech, které si oblíbila nebo je milovala, ale mnohokrát se v nich
i zklamala. V polovině 90. let je Žofii čtyřicet a podruhé v životě je
na vrcholu. Její příběh odráží, co přinášel život předtím a potom, ale
z obojího nakonec zůstanou jen okamžiky, ve kterých vzniklo něco
trvalého a opravdu prožitého, co nelze nikdy zapomenout ani ztratit.

Viewegh, Michal: Biomanžel
Biomanžel je volným pokračováním Vieweghova bestselleru Biomanželka (2010),
kterého se prodalo více než sto tisíc výtisků a dočkal se
úspěšného divadelního zpracování. Známému spisovateli
Mojmírovi praskne v cíli pražského maratonu aorta,
a někdejší sebevědomý světák se tak na několik příštích let
změní v komicky neurotického pacienta. Takovou proměnu
unese jen málokterá žena, zvláště když se její choť ve
slabé chvíli přizná k nevěře. Ani manželka Hedvika není
výjimkou. V životě ji navíc čeká ještě jeden doslova
koperníkovský obrat a překvapivým veletočem prochází
i sám Mojmír. Vypravěčkou tohoto autobiograficky laděného příběhu je podobně jako
v Biomanželce dula, jejíž sžíravost je sice nemilosrdná, ale zdá se, že také
ozdravná…

BELETRIE PRO DĚTI
Hawkins, Sarah: Uzdravený poník
Mia moc ráda pomáhá mamince v záchranné stanici, kde
pracuje jako ošetřovatelka zvířat. Když tam jednoho dne
přivezou hubenou a vystrašenou Polly, je holčičce jasné, že
tenhle poník bude potřebovat spoustu péče a pozornosti.
Bude však vlídný přístup a dostatek jídla stačit k tomu, aby
Polly začala lidem důvěřovat? Mia s maminkou udělají
všechno pro to, aby se to podařilo… Pro děti od 7 let.

Walliams, David: Příšerná teta
V roztomile ztřeštěném, potrhle humorném a přitom
dojemném příběhu napsaném dnes již veleslavným
Davidem Walliamsem vystupují opět velmi svérázné
postavy, počínaje tlustou tetou Albertou a jejím
domácím mazlíčkem sovou a kominickým duchem
a bývalým sluhou gibonem konče. Teta Alberta je
posedlá hrou zvanou blechy a prohrála v ní už
všechny peníze. Není divu, že má spadeno na
bohatství své mladinké neteře Stelly, univerzální
dědičky saxbyovského panství. Otrlá tetička se ve
své touze po majetku nezastaví před ničím. Ale
Stella je rozhodnutá se bránit. A na své straně má
velmi neobyčejného, třebaže trochu zlomyslného pomocníka...

