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Boček, Vlasta: Aristokratka a vlna zločinnosti na zámku Kostka
Po tragické smrti princezny Diany se ruší repríza rozverné
historické revue s Helenkou Vondráčkovou a Heinrichem
Himmlerem a na Kostce je vyhlášen smutek. V zámecké kapli
vzniká pietní místo s kondolenční knihou a z oken visí černé
prapory. Aristokratka Marie využívá příležitosti a odjíždí na
hájovnu za Maxem, který ji žádá o ruku. Není ovšem jasné, jestli
nejedná v pominutí smyslů.
Následuje hororová cesta nočním lesem do nemocnice, kde se
Max ocitne na jednotce intenzivní péče a vyděšená Marie přespí
na interním oddělení. Neklidnou noc ovšem zažívá i truchlící
Kostka. Na zámek dorazí několik osob, které rozpoutají vlnu
zločinnosti. Podaří se Marii celou tu zašmodrchanou situaci
rozplést? Navzdory názvu se čtenář v knize nedočká násilí ani
krvavých scén, natož vraždy. Jediným utrpením jsou skřípnuté ploténky a ulámané umělé
nehty.
Tento titul je již čtvrtým ze série mimořádně úspěšných humoristických románů o „poslední
aristokratce“.

Gillerová, Katarína: Cizí ložnice
Radka pracuje v realitce a jednoho dne se po návštěvě luxusní vily
probouzí v nemocnici. Nepamatuje si, co se přesně stalo, jen cítí,
že s inženýrem, který chce dům koupit, si začíná rozumět. Že by ji
konečně potkalo štěstí a ona mohla zapomenout na nelehké
dětství bez maminky i na nevydařené vztahy s muži? Chvíli má
naději, ale brzy se situace znovu zkomplikuje a Radka musí čelit
nečekaným problémům.

Gillerová, Katarína: Jestli mi uvěříš
Osmadvacetiletá Viki má za sebou několik neblahých událostí a
životních ran. Zrušení vlastní svatby kvůli hloupému
nedorozumění, smrt blízkého člověka… Ze všeho se
vzpamatovává a stará se přitom o svého malého synovce. Snaží
se najít své místo v životě a nemá čas na vztahy. Potom však
potká muže, kterého už zná z minulosti, a všechno je jinak. Další

román oblíbené slovenské autorky Kataríny Gillerové, tentokrát o tom, co všechno může
způsobit jedna náhoda!

Harasimová, Markéta: Hedvábná past
Psychologický krimithriller
Je jako démon – udeří a zmizí. Bestiální zabiják mladých žen
dává kriminálce pořádně zabrat. Úkolem energické kapitánky Niny
je spolu s novým parťákem Štěpánem vraha dopadnout, ale mají
žalostně málo vodítek. A stejně tak i podezřelých. Psychopatický
zločinec je mistrem v zametání stop, a kriminalisté se mu
navzdory horečné aktivitě nemůžou dostat na kobylku. S každou
další vraždou roste jejich netrpělivost a také zmatek – jde opravdu
o jednoho zabijáka? Nina, která od rozvodu žije se svými rodiči a
osmiletou dcerou, dělá vše pro uzavření mrazivého případu, a
současně čelí bouři ve svém osobním životě. Po lekci, kterou jí
uštědřil bývalý manžel, striktně odmítá vážný vztah a vystačí si s
občasným erotickým úletem. Když však na scénu vstoupí Štěpán, který okolo rusovlasé
policistky se zájmem krouží, poznamenají její pevné rozhodnutí trhliny. S buldočí
tvrdohlavostí ale nabízenou lásku odmítá a dál soustředí plnou pozornost na vyšetřování.
V tom se přece jen objevují nové a překvapivé skutečnosti. Nina však netuší, že hraje
důležitou roli ve hře démonického vraha, který chystá promyšlenou past...

Harasimová, Markéta: Vůně noci
Mladá lékařka Vanda je špičkou v oboru neurochirurgie, její
soukromí však za zářivou kariérou pokulhává. Na začátku
příběhu se střetne s těžkou životní ztrátou - za tragických
okolností přichází o svou sestru.
Vandino dvojče Vilmu s celou její rodinou chladnokrevně
zastřelil neznámý vrah, který po sobě nezanechal jedinou stopu.
Major Hons se svým týmem pracuje s několika vyšetřovacími
verzemi a v hledáčku kriminalistů se postupně objevuje víc
podezřelých.
Není ovšem vůbec jisté, zda se zaměřují na správné osoby:
stále totiž nedokážou připadnout na pachatelův motiv. A vrah
mezitím nezahálí - spřádá další smrtící plány...
Navzdory těžkým okolnostem se o mladou lékařku, která nedávno ukončila neperspektivní
vztah, začínají zajímat hned dva muži. Současná konstelace však lásce příliš nepřeje.
Vanda má úplně jiné starosti: řízením osudu se ocitne v situaci, kdy musí čelit dilematu,
nebude-li lepší vzít světskou spravedlnost do vlastních rukou. Zachová si hrdinka lidskou i
lékařskou čest, anebo se rozhodne pomstít milovanou rodinu i za cenu, že ztratí vlastní
budoucnost?

Harasimová, Markéta; Snětivý, Josef Pepson; Stainforth, Alexander: Tři vánoční
přání
Kdy jindy si přát lásku a štěstí, když ne o Vánocích? Hlavní postavy
těchto příběhů si to dobře uvědomují. Ale jak to tak bývá, ke
splnění takových přání vede pořádně klikatá cesta…
S Kamilou se seznámíte v povídce Markéty Harasimové Vánoční
sen. Tato maminka malého Péti se snaží zapomenout na jeho
tragicky zesnulého otce v kolotoči pracovních a mateřských
povinností. Musí přijít svátky, dobrá kamarádka, a hlavně dojemné
Péťovo přání, aby zatoužila vystoupit z tohoto ubíjejícího koloběhu
a začala vyhlížet muže, s nímž by usedla na horskou dráhu.
Hrdinou povídky Josefa Pepsona Snětivého Ne každý vánoční
dárek potěší je pro změnu muž. Přitažlivý, ale ne zrovna pracovitý
třicátník Pavel tráví již několikáté Vánoce po sobě pokaždé s jinou
partnerkou. Není tedy divu, že opakovaně dostává velmi nečekané (a nevítané) dárky,
které ho přivádějí do prekérních situací; jindy je zase nucen proti své vůli darovat to, co
považuje za nejcennější.
A v povídce Alexandra Stainfortha Vánoční princ poznáváme Sabinu Horákovou. Ta je sice
krásná a úspěšná, ale v lásce se jí nedaří. Její poslední přítel Radek jí zasadil ránu pod
pás, když se s ní rozešel krátce před Vánocemi. Sabina navíc zjistí, že není jediná, s kým
podváděl svou manželku. Kamarádka Viky se jí už delší dobu snaží dohodit jednoho z
kolegů. Sabina má pocit, že Džej neodpovídá jejím náročným měřítkům, jenže tenhle
chlapík není tak docela tuctový... Pochopí konečně, že si po štěstí šlape hlavně sama? A
stane se Džej jejím vánočním princem?

Hartl, Patrik: Nejlepší víkend
Na Silvestra si Andrea, Jirka, Dáša, Bert, Markéta a Pavel dají
zásadní novoroční předsevzetí. Žádný z nich ale nikomu
neřekne, jaké je to jeho. Všichni touží změnit svůj život a doufají,
že se jim to během nového roku podaří. Mohlo by, protože času
na to budou mít dost.
Kromě ranních a večerních hodin pracovních dnů mají k
dispozici padesát dva víkendů, deset státních svátků a čtyři
týdny dovolené. To je dohromady tisíc sedm set šedesát hodin
volna, během kterých se dá změnit téměř cokoli…

Javořická, Vlasta: Bílá laň
Román Bílá laň patří k té části díla Vlasty Javořické, jež bychom mohli
označit jako „milostné romány pro ženy“. Příběh z „lepších
kruhů“ o slečně a potom paní Marlen jako by se obracel k těm
čtenářkám, které si někdy chtějí počíst, aniž by vyprávění braly příliš
vážně.

Javořická, Vlasta: Dana
Vyprávění o zhýčkané a rozmazlené maloměstské krásce, která se
jen zvolna zbavuje svého sobectví. A jak už to u Javořické bývá – také
vyprávění o lásce. Nové vydání prózy z pozůstalosti!

Javořická, Vlasta: Když přišlo jaro
Venkov i malé město, dávné časy i události roku 1968 přibližují dvě dosud nepublikované
prózy Vlasty Javořické. Děj, plný nečekaných zvratů i skvělých popisů přírody, čtenáře
zcela zaujme a uchvátí. Jaro, které na sebe nechalo tak dlouho
čekat, konečně přišlo.

Javořická, Vlasta; Kosmák, Václav: Pokoj lidem dobré vůle
Vánoce – nejkrásnější svátky roku – kdo by je neměl rád... A
Štědrý den? Úplně jiný než všechny ostatní dny v roce. Ten milují
především děti. Ale i dospělí se těší na ono jedinečné kouzlo, které
o Vánocích spojí všechny lidi dobré vůle.Z pera Václava Kosmáka
a Vlasty Javořické se v patnácti prózách ocitnete v jímavé
atmosféře vánoční doby, začtete se do příběhů smutných, ale i
veselých a dojímavých. Plných radostné naděje, že nám, nám
narodil se...

Javořická, Vlasta: Příběh Jary Šamborové
Mladá dívka z Vysočiny odjíždí do velkého města, do místa svého
prvního zaměstnání. Mnoho věcí je pro ni docela nových. Od
zářivých výkladů plných lákavého zboží až po návštěvy biografů
nebo procházky krásným velkým parkem... Samozřejmě se
setkává i s novými lidmi a poznává je v dobrém i zlém. A pak se
zamiluje. Příběh Jary Šamborové (téměř neznámá a zapomenutá
próza Vlasty Javořické) je příběhem o lásce v době první republiky.

Javořická, Vlasta: Vítězná láska
Reedice posledního díla Vlasty Javořické, dokončeného v roce 1970,
přináší na pozadí historických změn čtyřicátých a padesátých let
minulého století pestrý a pohnutý děj. Autorka sleduje životní osudy
rodiny továrníka Karáska a rolníka Soukupa, odehrávající se na
venkově i v prostředí malého města.Z mnohých náznaků je patrné, že
je to Studená a její krásné okolí. Lucie i Zdeněk prožívají radosti i
smutky, prohry i pády, ale jejich věrná láska, podpořená knězem
Ondřejem Pilkou, je nakonec vítězná.Reedice úspěšného titulu ediční
řady Javořice.

Javořická, Vlasta: Vlnobití, 1. a 2. díl
Rozsáhlý román Vlasty Javořické Vlnobití
předkládáme čtenářům oblíbené spisovatelky ve
dvou dílech. Autorka, ostatně jako vždy,
přibližuje krajinu na pomezí Čech a Moravy,
malebnou přírodu Vysočiny, jakož i venkovský
lid pečující s velkou obětavostí, ale i radostí od
jara do zimy o svůj majetek, děděný z generace
na generaci. Děj románu více prozradí podtitul
Žena dvou mužů.
Jedná se o skutečný příběh, zpracovaný
idyla rodu Žalmanů se rázem změní
z hrobu“ a smíří-li se se svými blízkými,
spletitého případu musí čtenář čekat až
románu Vlasty Javořické.

věrohodně a zároveň promyšleně. Venkovská
ve strhující pátrání po vrahovi. „Vstane-li
se svou ženou a bratrem, na ono rozluštění
do poslední stránky tohoto nejnapínavějšího

Keleová, Vasilková, Táňa: Jsi jako slunce
„Tento příběh není o mém tátovi a zároveň i trochu je. Ale
především je to příběh všech dcer, které tragicky přišly o své otce
a nedokázaly
se
s tím
vyrovnat, smířit, přijmout smrt milovaného člověka. Je smutný,
protože jsem ho – po delší pauze – psala jako první po tom, co od
nás táta navždy odešel. Vepsala jsem do něj svůj žal, smutek,
bolest. Současně je to však příběh plný zvratů, překvapení…
a lásky.“ Rozpláču se. Ani nevím přesně proč. Jestli proto, co řekl
o tátovi, o mně, nebo kvůli vzpomínce, která mi bleskla hlavou. Tak
jasně, že přímo slyším tátův hlas. Jsi jako slunce. Když jsi šťastná
nebo něčím nadšená, rozjasníš všechny kouty. Radost na tebe
pohledět. Jsi jako slunce, zní mi znovu a znovu v hlavě… a já…
brečím. Myslela jsem, že mi to už nikdo nikdy neřekne. Jsi jako slunce… a teď to vyslovil
Lukáš. Je to tak silné, až mi to vyráží dech. Pláč se stal součástí mých dní a já přestávám

věřit, že se to někdy změní. Nechci, aby se na tátu zapomnělo, nechci… na druhou stranu,
kdykoliv o něm mluvíme, tak se rozpláču. Protože o něm mluvíme v minulém čase. Ta
konečnost mě děsí. Ale občas sklouzneme do přítomného času, jako by tu byl. A to je ještě
horší. Protože si jakoby nanovo vždycky uvědomím pravdu.

Mornštajnová, Alena: Hana
Třetí román úspěšné české autorky. Existuje-li něco, co prověřuje
opravdovost lidského života, pak je to utrpení. A existuje-li něco, co život
znehodnocuje, pak je to utrpení, které člověk působí jiným...
Je zima roku 1954 a devítiletá Mira se přes zákaz rodičů vypraví k řece
jezdit na ledových krách. Spadne do vody, čímž se její neposlušnost
prozradí, a je za to potrestána tím, že na rodinné oslavě nedostane
zákusek. Nevinná příhoda z dětství však pro Miru znamená zásadní
životní zvrat. Následuje tragédie, která ji na dlouhá léta připoutá k
nemluvné a depresivní tetě Haně a odhalí pohnutou rodinnou historii, jež nadále popluje s
proudem jejího života jako ledová kra.
Příběh, který vychází ze skutečných událostí, popisuje Alena Mornštajnová ve strhujícím
tempu a se smyslem pro dramatičnost, až má čtenář pocit, že sleduje napínavý film.
Zůstává jen otázka, zda se kra osudu nakonec přece jen rozpustí…

Monrštajnová, Alena: Slepá mapa
Anna, Alžběta, Anežka. Tři ženy, tři generace, jedna rodina a mnoho
životních zvratů, traumat a tajemství. Příběh začíná před první
světovou válkou, kdy Anna, vypravěččina babička, odjíždí přes
odpor svých rodičů s vyvoleným Antonínem do pohraničního
městečka na severu Čech. Jako by počáteční písmeno jejich jmen
vyjadřovalo naději, že právě tady spolu mohou začít nový život.
Jméno však současně symbolizuje i to, co si vybrat nemůžeme, co
je nám dáno jako rodinné dědictví, které si přese všechno odhodlání
ke změně vždy neseme s sebou. Anebo také osud, na jehož
zkoušky máme jen pramalý vliv.
Nový začátek se tak záhy mění v boj o přežití, když je Antonín na
frontě raněn a u Anny propuká tuberkulóza. O čtvrt století později pak čeká jiný nový
začátek i jejich dceru Alžbětu, která musí prchat před německou armádou zabírající
pohraničí, a po dalším půlstoletí změní dramatický zásah osudu — tentokrát v podobě
důstojníka StB — i život vypravěčky příběhu Anežky.

Musso, Guillaume: Noc v Central Parku
New York, osm hodin ráno. Alice, mladá pařížská policistka, a Gabriel,
americký jazzový pianista, se spolu probudí připoutaní jeden ke
druhému na lavičce v Central Parku. Neznají se a ani si nevzpomínají,
že by se někdy potkali. Jak se do takové situace dostali a proč je na
Alicině košili krev? A kde se v její kapse vzala cizí zbraň? Společně se
pouštějí do pátrání po vlastních stopách a odhalují nečekanou pravdu,
která od základů změní jejich životy.

Šárková, Danka: Co se dnes hraje? Pohádky 21. století
Kniha určená široké veřejnosti představuje klasický pohádkový žánr
poněkud netradičním způsobem, a to prostřednictvím příběhů ze
současnosti. Hrdinou se může stát každý z nás. Pokud se v některé
pohádce najdete, zahrajte si s námi. Příběhy se šťastným koncem
jsou inspirované dvanácti dobře známými českými pohádkami od
Erbena a Němcové, jako např. Popelka, Červená Karkulka, Perníková
chaloupka a další. Pohádky doplňují psychologické komentáře, v
nichž najdete mnohdy překvapující paralely z našeho každodenního
života. Ukazuje se, že moudrost skrytá v pohádkách je nadčasovým
poselstvím aktuálním i pro člověka 21. století.

Šárková, Danka: Nezlomená osudem
Nadčasový román na stále aktuální téma. Dvacet let života hrdinky
Zuzany, která zjistí, že „zdravý“ partnerský vztah na bázi
patriarchálního modelu muže živitele a ženy v domácnosti, je
nefunkční. Pro klid v rodině je ochotná snášet domácí násilí až do
dne, který jí změní celý život. Nabere sílu,odmítne se smířit s osudem
a postupně nalézá odvahu svoji nelehkou situaci řešit. Navzdory
překážkám je odhodlaná vybojovat si svobodu.
Syrovost a naturalistický přístup autorky přispívají k věrohodnému
zobrazení odvrácené strany partnerského vztahu a osloví zejména
ženy, které se s problémem zneužívání a závislostí aktuálně potýkají, ale i ty, jež v
minulosti něco podobného samy prožily nebo byly jako děti nechtěnými svědky podobných
událostí.

Šárková, Danka: Příběhy na lehátko
Osud, život, láska a nevěra jsou věčná témata, která nikdy neomrzí.
ŽIVOT se s námi mnohdy nemazlí, ale nakonec musíme najít sami sebe
a jít po své cestě, i když bývá trnitá. OSUD dokáže mít smysl pro humor,
ale umí i zarmoutit. Jestli jste někdy měli pocit, že už nemůžete dál a
jste na dně, nezoufejte. Má s vámi určitě nějaké plány. LÁSKA by
neměla v našem životě chybět, abychom se cítili opravdu šťastní.
Hřeje u srdce a do duše vnáší klid. Někdy dokáže ale i zklamat…
NEVĚRA bohužel hýbe světem a dělá lásce společnost už od počátku
věků. Co bývá důvodem a jaké z toho mohou vzejít důsledky? Tato
kniha nabízí řadu příběhů, které jsou určené nejen na „lehátko“, a v nichž se jistě každý
najde.

Šárková, Danka: Tři plus jedna
Tři plus jedna – to jsou dohromady čtyři ženy po čtyřicítce, které se
snaží uplatnit na poli pracovním, být matkami svým dospívajícím dětem
a zároveň stále tápou v oblasti mezilidských vztahů. Hledají
„opět“ prince a lásku, i přestože se jim konečně podařilo postavit se na
vlastní nohy a vydobýt si svobodu a dostat se z
„nefunkčních“ manželství, jak si doposud myslely.

Třeštíková, Radka: Veselí
Když dojdete až na konec slepé ulice, máte dvě možnosti, přešlapovat
na místě, anebo se vrátit. Třiatřicetiletá Eliška se rozhodla pro návrat.
Zpátky na jižní Moravu. Do svého dětského pokoje. K rodičům. K sobě
samé. Ke své podstatě. Protože doma jsou odpovědi.

Váňová, Magda: Když ptáčka lapají
Román o mladém manželství ve zlaté kleci. Z Vojtěcha Lamberta se
po svatbě stal úplně jiný člověka. Stará se jen o své zájmy na úkor
Jordany, a aniž by si to uvědomoval, sám je polapen jinou ženou,
která ho podporuje v politické kariéře. Může za to Jordana, že se
nevyzná v mužích a že jí manželství nakonec přineslo zklamání?
Nebo se změnil Vojtěch, když se vrhl na kariéru, ztratil zábrany a stal
se z něj dobrodruh? Sama Jordana nemá na tyto otázky
jednoznačnou odpověď, ale začíná tušit, že podlehla našeptávání
a přeludům, když ztratila představu o vlastní budoucnosti.Román
o manželských vztazích, o hledání sebe sama, o lásce, kariéře
a úniku z osudové smyčky nepodařeného soužití. Ke štěstí by někomu stačilo víc lásky,

jinému víc peněz a úspěchů, jednomu chybí sebevědomí, druhému mravní zásady
a dohromady se z toho vyvine ztroskotané manželství. Není radno toužit po zlaté kleci.

Viewegh, Michal: Muž a žena
Nejznámější český spisovatel se ve dvou novelách vrací k tomu, co
na něm jeho čtenáři oceňují nejvíce. Svůj humorně ironický pohled na
vztahy mezi muži a ženami propůjčuje v novele Family Frost
zkrachovalému restauratérovi. Ten, si z nutnosti a trochu i na truc
pronajme mrazicí vůz známé firmy a živí se jako řidič. Během
několika dní se jeho zbabraný život dostane do spirály událostí, které
skončí až na svatbě jeho bývalé manželky (která si bere jeho
bývalého společníka). Vincent se potká i s otcem, kterého nikdy
předtím neviděl, a setkání proběhne vpravdě nečekaným způsobem.
Druhá novela, Čarodějka z Křemelky, si pohrává s mírně fantastickým námětem. Krásná
Dominika má celý život smůlu na muže a svou přitažlivost považuje spíš za prokletí. Jako
dar naopak chápe svou schopnost číst lidem myšlenky. S přibývajícími lety a vztahy to ale
vypadá, že i to druhé je spíš na obtíž – dokud nepotká ve vlaku známého spisovatele
a nezamiluje se do něj. Ale dá se žít se ženou, která doopravdy ví, co si její muž myslí?

NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ
Czendlik, Zbigniew: Postel, hospoda, kostel
Není kněz jako kněz – Zbigniew Czendlik je toho skvělým důkazem.
Studium Bible je podle něj nuda, nerad zpovídá své farníky, a chceli někdo pokřtít, dlouho ho odrazuje. Miluje ženy, rád si pochutná na
dobré whisky, v hospodě je jako doma. Co má napsáno na dveřích
ložnice? Proč se mu nelíbilo ve Vatikánu? Jak zvládá celibát? K
čemu by vedl své děti a co je v životě nejdůležitější? Ale hlavně –
jak to, že u nás nemáme natřískané kostely? Tato kniha vám odpoví
na mnoho podobných otázek. Nahlédnete do soukromí jednoho
pozoruhodného muže a zjistíte, jak vnímá mezilidské vztahy, život i
Boha. Není vyloučeno, že vás zbaví některých předsudků a
zkreslených představ, proto ji čtěte pouze na vlastní nebezpečí.

Dvořák, Jan; Formánek, Jaroslav; Hradilek, Adam: Čechoslováci v gulagu
Kniha se věnuje téměř neznámé historii represí vůči občanům
Československa a Čechům žijícím na území Sovětského svazu ve
20. až 50. letech minulého století. Na tragických životních osudech
dvanácti Čechoslováků a jejich rodinných příslušníků a přátel
demonstruje zvůli sovětské totalitní moci, která nemilosrdně
likvidovala či k otrocké práci bezohledně využívala i domnělé
odpůrce režimu. Desetitisíce nevinných a často náhodně vybraných
lidí se tak octly v soukolí nenasytného molochu v podobě
provázané sítě trestně pracovních táborů - neblaze proslulého
systému zvaného Gulag. V jednotlivých kapitolách zasazených do
kontextu klíčových dějinných událostí kniha nejprve nastiňuje
represe v meziválečném období formování sovětského režimu,
násilné kolektivizace a tzv. velkého teroru, jemuž padlo v Sovětském svazu za oběť 700
000 lidí, včetně přes 1000 popravených krajanů a tisíců dalších pronásledovaných. Dále si
všímá osudů uprchlíků z okupovaného Československa pro roce 1939. Zvolené příběhy
zde reprezentují osudy okolo desítky tisíc běženců zejména z oblasti Podkarpatské Rusi,
ale i z českých zemí a Slovenska, kteří byli v průběhu druhé světové války v Sovětském
svazu obviněni z ilegálního překročení hranice, špionáže či protisovětských aktivit a využiti
k otrocké práci. Třetí kapitola demonstruje příklady perzekuce našich občanů po roce 1945.
Jde zejména o ty případy, kdy byli předem vytipovaní jedinci z již osvobozeného
Československa násilně odvlečeni do SSSR, aby zde byli souzeni a vězněni. Represím
byli vystaveni i ti, kteří se ocitli na sovětském území na základě poválečné výměny
obyvatelstva mezi Sovětským svazem a Československem. Kniha vychází jako společná
publikace České televize a Ústavu pro studium totalitních režimů vydaná ke
stejnojmennému třídílnému dokumentu natočenému k 100. výročí bolševické revoluce v
Rusku.

Harden, Blaine: Útěk z tábora 14
Autentické svědectví z pracovních táborů v Severní Koreji
Pracovní tábory pro politické vězně existují v Severní Koreji dvakrát
déle než ruské gulagy, podle odhadů v nich žije přes dvě stě tisíc lidí.
Sin se v táboře narodil. Protože trpěl podvýživou, má menší a
drobnější postavu. Paže má zkřivené namáhavou prací a záda
zjizvená popáleninami z doby, kdy ho mučili ohněm. Kůže nad
stydkou kostí nese jizvu po vpichu háku, jímž ho dozorce přidržoval
nad plameny. Holeně na obou nohách má od kotníků po kolena
znetvořené od elektrického plotu z ostnatých drátů, které nesplnily
svůj účel, protože neudržely chlapce uvnitř Tábora 14.

Hnízdil, Jan: Mým marodům: jak vyrobit pacienta
Knižní výběr z článků a úvah MUDr. Jana Hnízdila lze naopak vřele
doporučit všem, kteří si považují zdraví vlastního i zdraví společnosti
a jsou ochotni pro ně něco udělat. Mohou si být jisti, že je četba
nejen poučí, nýbrž i povzbudí a pobaví. Jan Hnízdil má totiž dar psát
přístupně a srozumitelně a navíc i s vtipem, elegancí a humorem, ať
už je řeč o záludnostech úzce odborných, nebo o věcech
obecnějšího dosahu, o lékařství, o sportu či o politice. A jak se sluší
na vyznavače psychosomatiky a celostního pohledu na člověka,
nikdy nezapomíná uvádět zcela konkrétní příklady a pronikat do
všech zákoutí životních příběhů.

Kovář, Karel: KOVY – Ovšem
Ve sbírce osobních příběhů, básní a fotek sdílí Karel Kovář cestu
obyčejného kluka z malého města, jehož život se během pár let
otočil doslova vzhůru nohama. Od téměř idylického dětství, přes
komplikované dospívání a tragikomické vztahy, až po budování
kariéry na YouTube a smíření se se svou identitou. O stránce života,
která byla důsledně skryta. O rodině a snaze zůstat sám sebou. O
slzách smutku, štěstí a hlavně smíchu, protože toho není nikdy dost...
Jednoduše o všem!

BELETRIE PRO DĚTI
Válková, Veronika: Marie Terezie: Zamilovaný dragoun
Život na vesnici v době panování císařovny Marie Terezie vypadá celkem
poklidně, jako by jedinou mrzutostí byla robota na panském a jediným
povyražením tancovačka v hospodě. Ale ve skutečnosti je to jinak. Hanči z
největšího statku nutí otec do sňatku proti její vůli a Vojtu, sirotka, který se
po Hanči může uvzdychat, chce zase otčím připravit o střechu nad hlavou.
Práci mu usnadní právě Hančin otec, který nechá Vojtu odvést ke
dragounům, aby mu za Hančí neběhal. Takovou nespravedlnost nemůže
Bára nechat jen tak. Jenže peníze na to, aby Vojtu z vojny vyplatila, nemá.
Pak si vzpomene na písničku, ve které se zpívá sama královna ceduličku psala, aby
šohajka z té vojny dostala, a rozhodne se, že Vojtovi vyprosí milost přímo u Marie Terezie.
Do Vídně ovšem musí pěšky, cesta je dlouhá a nebezpečná, kdo ví, jestli se tam vůbec
dostane...

Válková, Veronika: Rudolf II. : Spiknutí
Jedno z nejoblíbenějších Bářiných dobrodružství se dočkalo nového
vydání! Tentokrát ji atlas přenesl přímo na dvůr císaře Rudolfa II., kde s
příchodem věhlasných alchymistů, umělců a astrologů vzkvétaly věda i
umění. Vzápětí se však Bára ocitla ve spárech intrikána Makovského z
Makové. Při útěku z jeho domu náhodou vyslechla rozhovor spiklenců,
kteří Rudolfovi II. usilovali o život. Kdyby zjistili, že o jejich plánech
Bára ví, neváhali by ji okamžitě odstranit… Podaří se Báře zabránit
spiknutí a zachránit císaři život?

Válková, Veronika: Marie Terezie: Tajnosti císařských komnat
Bára si myslela, že jediná věc, kterou musí na královském zámku
zařídit, je získat od Marie Terezie propouštěcí list z vojny pro svého
kamaráda Vojtu. Jenže situace se poněkud zkomplikovala jednak
Bářiným nerozumným přáním zkusit prožít pár dní jako princezna,
jednak záhadným soubojem, jehož náhodnou svědkyní se stala, a
také příchodem tajuplného nočního návštěvníka do jejích komnat.
Bára tedy musí ještě vypátrat, s kým se to královna po nocích tajně
schází, zorganizovat dostaveníčko arcivévodkyně Marianny s
francouzským vikomtem a zařídit, aby Marie Terezie NEZAVEDLA
povinnou školní docházku... Přitom zjišťuje, že mít hromadu
sourozenců není taková paráda, jak si myslela, a že princezny mají režim jako v
polepšovně.

Válková, Veronika: Vznik ČSR 1918 – Velezrada se trestá
Další Bářino napínavé putování časem a historií. Tentokrát prožijete
napínavé dobrodružství, jehož prostřednictvím se dozvíte, jak v
roce 1918 vzniklo Československo.

