KNIŽNÍ NOVINKY –
POVINNÁ (DOPORUČENÁ) ČETBA
Brontë, Emily: Na Větrné hůrce
Do usedlosti Větrná hůrka přivede otec Hindleyho a Kateřiny malého
cikánského chlapce. Dají mu jméno Heathcliff. Hindley k němu od
počátku cítí nenávist, která po smrti otce přeroste v ponižování a týrání.
Heathcliff to kvůli lásce ke Kateřině snáší, jenže ta, přestože ho také
miluje, se nakonec vdá za někoho jiného. Od tohoto okamžiku žije
Heathcliff jen pomstou.

Čapek, Karel: Věc Makropulos
Divadelní

hra

s

fantastickým

námětem

se

zabývá

otázkou

nesmrtelnosti a práva člověka prodlužovat si uměle život.

Čapek, Karel: R. U. R.
Vědeckofantastické drama, ve kterém autor varuje před případnými
negativními vlivy techniky na lidstvo. V této hře poprvé zaznělo slovo
robot. Hlavní myšlenka: lidstvo se stalo otroky vlastních vynálezů.

Čapek, Karel: Krakatit
Fantastický

román

zobrazuje

životní

boj

vynálezce

Prokopa

s mezinárodními zbrojařskými monopoly o nebezpečnou třaskavinu
Krakatit, která by mohla způsobit zkázu světa. Autor dovedl nejen
vytušit ještě vzdálenou etapu vývoje atomové fyziky, ale i umělecky
vyjádřit vědcovu odpovědnost za to, jak bude využito výsledků jeho
práce.

Čapek, Karel: Matka
Drama rozvíjí vnitřní konflikt ženy, která ztratila již čtyři syny
a nakonec, v době ohrožení vlasti, "obětuje" i syna nejmladšího
a nejmilejšího.

Dumas, Alexandre: Robin Hood
Dobrodružný

román

o

legendárním

středověkém

anglickém

zbojníkovi a jeho družině.

Flaubert, Gustave: Paní Bovaryová
Emma Bovaryová je obětí středostavovských konvencí poloviny 19.
století. Jako mladou dívku ji provdali za venkovského lékaře, a ona
tak příliš záhy poznává ubíjející monotónnost manželského života.

Hugo, Victor: Chrám Matky Boží v Paříži
Historický román odehrávající se v Paříži za vlády Ludvíka XI.
Autor čtenáře zavede do dokonale vykreslené atmosféry 15.
století a seznámí nás s tragickým příběhem znetvořeného
Quasimoda, krásné Esmeraldy a proradným knězem Frollem.

Kaplický, Václav: Kladivo na čarodějnice
Vraždící losinská a šumperská bestie jménem Boblig, šílený
inkvizitor a jeho ochránci, kníže Liechtenstein a olomoucký biskup
téhož příjmení, vstoupili koncem 17. století do dějin jako tvůrci
hrůzostrašného hororu monstrózních čarodějnických procesů.
Umučili a zaživa upálili přes stovku nevinných obětí. Historický
román zachycuje velký inkviziční proces z konce 17. století, v němž
bylo přes sto osob ze severní Moravy obžalováno ze spolku
s ďáblem a odsouzeno k upálení. Jeho hlavní postavou je osvícený
šumperský děkan Lautner, který se zastal farské kuchařky Zuzany obviněné
z čarodějnictví a sám se stal jednou z obětí metod a zrůdnosti inkvizice. Román
zfilmoval režisér Otakar Vávra.

Shakespeare, William: Hamlet, kralevic dánský
Hlavnímu hrdinovi, dánskému princi Hamletovi, se zjeví duch jeho
otce. Ten Hamletovi svěří, že byl zavražděn svým vlastním bratrem
Klaudiem, a žádá syna, aby pomstil jeho vraždu. Hamlet přísahá,
že otce pomstí, ale od rozhodnutí k činu je daleká cesta...

Shakespeare, William: Král Lear
Tragédie starého pyšného krále, který je vyhnán dvěma zlými
dcerami do bouře, a teprve na pokraji šílenství začíná vidět svět
jinak - očima chudáků a žebráků. Teprve tehdy pochopí, jak
strašně ublížil nejmladší dceři Kordélii, jejíž vyznání lásky k otci
se mu nezdálo dost horoucí, takže ji proklel a vyhnal z domova...

Světlá, Karolina: Kříž u potoka
Vesnický román z Podještědí, jehož dramatickou inspiraci tvoří
místní

pověst

přecházejícím

o
z

bratrovraždě
pokolení

na

a

rodovém

pokolení.

prokletí,

Ušlechtilým

rozhodnutím provdat se do neštěstím stíhané rodiny a postavit
se tak nepříznivému osudu uskutečňuje mladá vesnická dívka
svou touhu dát svému životu hlubší smysl. Dokáže tato prostá,
ale morálně silná žena odpustit manželovi jeho nevěru i
hrubost a za těžkých životních okolností stát pevně při něm?

