BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
London, Jack: Martin Eden
Romanticko-dobrodružný příběh se silným autobiografickým nábojem. Do domácnosti
vlivného a bohatého právníka přichází mladý a větrem ošlehaný námořník...

Becnel, Rexanne: Paní z Růžového útesu
Poslední část trilogie o obyvatelích tvrze postavené na "Růžovém útesu" vypráví osudy
velšského rytíře, který chce získat zpět tvrz považovanou za své dědictví.

Cook, Robin: Sfinga
Mladá americká psycholožka Erika Baronová se při toulkách po Káhiře
stane svědkem zločinu: tři muži zavraždí majitele starožitnictví a zmizí s
překrásnou sochou faraóna Setiho I. Erika se pustí do pátrání po vzácné
soše na vlastní pěst.

Cook, Robin: Známky života
Dětská lékařka Marissa Blumenthalová brzy zjistí, že jedinou cestou, jak
mít potomka, je umělé oplodnění. Svým rozhodnutím dává do pohybu
řetězec dramatických a tragických událostí.

Deveraux, Jude: Mstitel
Historická romance, odehrávající se ve Spojených státech v 18. století.
Alex, nejmladší z rodiny Montgomeryů, se vrací po letech do rodného
města a stává se mužem dvou tváří: v noci zasahuje proti Angličanům jako
statečný Mstitel, ve dne živoří jako zbabělý a neduživý slaboch. Do Mstitele
se zamiluje Jessica, která si však za manžela musí vzít Alexe...
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Dumas, Alexandre: Královna Margot
Román barvitě popisuje intriky a prostopášnost na francouzském
královském dvoře ve 2. polovině 16. století. Líčí život královny Margot,
dcery Kateřiny Medicejské.

Groultová, Benoite: Utajená tvář lásky
Vyprávění plné ironie a nadhledu o každodenním čtvrcení na matku, milenku, hospodyni a
ženu, která musí v práci dokázat totéž, co ničím nezatížený muž.

Hlaváčková, Iva: Horší už to nebude
Příběh stárnoucí Sáry Lustigové, dcery právnické legendy Izáka Lustiga a
manželky právnické jedničky Martina Malého. Její manželství pomalu umírá
na nudu a nezájem a Sára se cítí jako zoufalá žena v zoufalé situaci. Její
muž si hledá štěstí u jiné ženy a Sára se náhle ocitá rozvedená a podvedená.

Letteová, Kathy: Šílené krávy
Příběh svobodné matky Madeline Wolfeové, která se po krádeži v obchodním
domě dostává se svým čtyřtýdenním synkem do vězení. Její útěk odtud je však začátkem
kolotoče problémů, které se na ni sesypou. Dokáže si s nimi Maddy poradit?

Mastersová, Priscilla: Fatální řez
V areálu nemocnice bylo nalezeno mrtvé tělo. Pitva prokázala násilnou smrt a posmrtný
chirurgický zákrok. Vyšetřováním je pověřen inspektor David Forrest. K hrůze všech jde ale
pouze o první ze série činů masového vraha, který má zálibu v práci chirurgů a přes snahu
policistů i povolaného psychiatra stále uniká.

O'Flanaganová, Sheila: Ztráty a nálezy
Pětatřicetiletá kadeřnice Gemma Garveyová prochází životní krizí, s
manželem si přestala rozumět a navrhla rozvod a zůstala sama s dvěma
dětmi. Její exmanžel si našel atraktivní ambiciózní dívku a znovu se žení.
Po návratu z líbánek nastává pracovní kolotoč, je zde první roztržka a
David stále častěji navštěvuje Gemmu a děti...

2

Pearson, Ridley: Dobrodinec
Policistka Daphne Matthewsová se snaží přijít na stopu pachatele brutálních vražd
mladistvých tuláků, jejichž zmizení zdánlivě nebudí pozornost. Její pátrání odhalí strašlivé
praktiky jednoho z nejnebezpečnějších obchodů současnosti - obchodu s lidskými orgány.

Plain, Belva: Plané sliby
Dva ženské osudy, dva milostné trojúhelníky, každá žena však v jiné roli. Jedna v roli
milenky, druhá je podváděnou a opuštěnou manželkou.

Riversová, Francine: Vykoupené dítě
Příběh mladičké studentky a oddané křesťanky Dynah Careyové, jejíž
budoucnost

nečekaně promění

nežádoucí

těhotenství.

Odejde

z

univerzity, zruší chystanou svatbu s atraktivním Ethanem a vrátí se k
rodičům. Dívka stojí před nejzávažnější volbou: zachovat nebo ukončit
život, který nosí v sobě?

Rowlandsová, Betty: Třikrát mel Craigová, detektiv z donucení
Spisovatelka detektivek, díky své fantazii, odhalí tři skutečné zločiny a přispěje k jejich
rozuzlení.

Sheldon, Sidney: Nic netrvá věčně
Román z lékařského prostředí, sledující osudy tří mladých lékařek, které se
přesvědčují o tom, že jejich osudem není jen bílý plášť a společenské
postavení, ale především konfrontace se smrtí, utrpením a vlastním
svědomím.

Simenon, Georges: Maigret a lupič kliďas
Dva detektivní příběhy se slavným komisařem Maigretem.

Steelová, Danielle: Cizí žena
Tajemný příběh náhodného setkání mladého právníka a neznámé ženy.
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Steelová, Danielle: Dvojí tvář požehnání
Román o třech manželských párech, které řeší ve svém životě zásadní otázku - zda mít děti.
Založit rodinu je někdy těžké - buď není čas, nebo je problém s otěhotněním a následným
náhradním mateřstvím, či adopcí. Anebo manželka neví, jestli dítě vůbec chce

Steelová, Danielle: Milovat
Příběh mladé ženy - nadějné spisovatelky - o jejím hledání opravdové lásky a citu a nalezení
sama sebe.

Steelová, Danielle: Milovat znovu
Isabella Gregoriová přijde o svého manžela a upíná se na syna a firmu, aby
zapomněla, minulost je však příliš živá...

Steelová, Danielle: Osudy
Po líbánkách novinářky Mel Adamsové s kardiochirurgem Peterem Hallamem
přichází vystřízlivění, Mel od Petera odchází a ani neví, zda si ponechá
Peterovo dosud nenarozené dítě...

Steelová, Danielle: Slib
Romantický příběh mladé dvojice. Těsně před sňatkem dochází k tragédii a k
rozdělení zamilovaného páru, pouto je velice křehké a tvoří jej pouze slib,
který si dali.

Steelová, Danielle: Tajemství
Román z prostředí filmových ateliérů a velkého světa, ve kterém není
nouze o rozmanité vztahy.
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Steelová, Danielle: Vášnivá sezona
Kate se najednou ocitá sama. Vychovává svého syna a pokouší se psát,
její román je trhák a Kate odjíždí do LA, aby se zúčastnila televizní talk
show. A zdá se, že má šanci i na novou lásku.

Vincenzi, Penny: Byl to zločin?
Tom a Octavia žijí v dokonalém manželství. Ale jen do chvíle, než
Octavia zjistí, že má Tom milenku - její nejlepší přítelkyni Louise. Octaviin
otec se rozhodne svého zetě zlikvidovat a Louisu, která se úplně zhroutí, přivede situace až
ke zločinu.

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ
Přijeďte k nám na Hanou (obce mikroregionu Němčicko

Soutěž: Vesnice roku 2007, v programu obnovy venkova jihomoravského kraje
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