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NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ,
k dispozici od listopadu 2012
Kingsley, Jo: Alice v zrcadle
V deseti letech byla Alice bezstarostná, veselá dívka s velkým smyslem pro humor.
Všichni, kdo ji znali, ji měli rádi.V jedenácti se u ní začaly objevovat zvláštní rituály, které
přerostly v anorexii. Když jí bylo čtrnáct, potíže s nutkavým chováním se změnily v
anorexii. Dnes je Alici devatenáct let a pomalu se uzdravuje. V knize, kterou se chystáte
číst, se její matka Jo ohlíží zpět na uplynulých devět let života a podrobně popisuje cestu
krajinou „Planety Anorexie", což je její vlastní označení dceřiny nemoci. S vděkem
vzpomíná na podporu, které se jí dostalo od profesionálů i blízkých, ale rozhodně
nezapomíná na dlouhá období zoufalství, pocitů viny, hněvu a
především hrůzy, kterou prožívala jako milující matka trpící dcery. V
druhé části najdete stejný příběh sepsaný z pohledu Alice, která živě a
neobyčejně otevřeně hovoří o svých pocitech, nemoci, léčbě a
postupném úniku ze spárů zákeřné anorexie. Setkáte se s jejími přáteli,
spolupacienty a dozvíte se mnoho zajímavého o tom, jak vnímala svůj
vztah s matkou, kamarádkami a sestrami. V knize Alice v zrcadle Jo a
její dcera nabízí pomoc všem, kdo zažili nebo ještě stále prožívají
podobné trápení, všem, kdo se s láskou starají o anorektické dítě.

Velikovská, Kamila: Odsouzená
V této knize Kamily Velikovské se seznámíme s jejím osudem v době
před nástupem do vězení k výkonu původního desetiletého trestu a
zejména s bezprostředním popisem období stráveného za mřížemi.
Kniha přináší rovněž autentické svědectví o poměrech v dnešním
českém vězeňství a pestrou přehlídku povah a příběhů ostatních žen za
katrem, s nimiž se Velikovská setkala ve věznici Světlá nad Sázavou...
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Catt, Julie: Normální
Do uhlazené představy otce, matky a dvou dětí se v dnešní době vejde
opravdu jen málokterá rodina. Rozvody, rozluky, nevlastní děti — to jsou
v "moderní" společnosti po celém světě běžné pojmy. Ale ať už je vaše
představa "normální" rodiny jakákoli, rodina Julie Cattové by do ní
pravděpodobně stejně nespadala. Julie Cattová je klinická psycholožka,
jedna

ze

zakladatelek

klubu

Rainbow

Babies,

politického,

společenského a poradenského sdružení lesbických matek a jejich
rodin.

O´Beirn, Kathy: Nikdy o tom nemluv
Kathy O'Beirneová líčí v této knize svůj tragický životní příběh, poznamenaný již v raném
dětství surovým otcem, který ji stejně jako její sourozence tloukl a týral, a místními chlapci,
kteří ji sexuálně zneužívali. Malá Kathy, které se v silně katolickém Irsku nedostalo od
jejího okolí žádné pomoci, byla v osmi letech odtržena od
rodiny a uzavřena postupně v celé řadě církví řízených
institucí. Později ji poslali na psychiatrii, kde prošla děsivou
elektrošokovou terapií a byla vystavována krutostem ze strany
lidí, kteří o ni měli pečovat. Ve dvanácti letech byla poslána do
prádelen Máří Magdalény, nápravného ústavu pro padlé dívky,
kde se stala obětí sexuálního násilí. Jen pár týdnů před svými
čtrnáctými narozeninami porodila dítě. Ale tímhle její noční
můra ještě ani zdaleka nekončila… "Cítila jsem, že svůj příběh
musím vypovědět. Bylo napácháno tolik zla, že nějaký hlas
uvnitř mě začal křičet: ‚Spravedlnost'."
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Kluun, Ray: Třetí poločas
Stijn a Carmen jsou moderní, zdraví a bohatí manželé, mají roční
holčičku a oba vlastní prosperující firmu. Užívají si plnými doušky
života v Amsterodamu, dokud u Carmen není diagnostikována
rakovina. Ze dne na den se jejich život změní z jednoho
nekončícího večírku v cestu po doktorech a nemocnicích.
Zatímco Carmen prochází chemoterapiemi a ozařováním, Stijn
se vrhá do amsterodamského nočního života a do náruče
žen. Román popisuje bez patosu a falešného sentimentu
smrtelnou

a

nevyléčitelnou

nemoc, která

zasáhla

mladý

manželský pár v rozkvětu života jako blesk z čistého nebe. Autor
vypráví svůj příběh přímočaře, bez příkras, nic neskrývá. Přitom
však tyto tragické okamžiky líčí se svérázným černým humorem. Deprimující situace v
nemocnici střídají trýznivé momenty průběhu nemoci a těžce zkoušené síly vztahu obou
mladých lidí. Je to tedy zároveň óda na lásku.

Kluun, Ray: Time Out
Po smrti své ženy Carmen se hlavní hrdina Stijn vrhá do
nočního života Amsterdamu a Ibizy. Na smutek mu téměř
nezbývá čas, dokud se svou dcerkou neodjede na druhý konec
světa, na okružní cestu po Austrálii v pronajatém karavanu. O
Austrálii mu vyprávěla Carmen. Rok před tím, než se poznali, ji
procestovala během své cesty kolem světa a byla tam šťastná.
Tváří v tvář sám sobě - a se svou dcerou - začne Stijn
zpracovávat svůj smutek a hledat smysl lásky. Kniha je
pokračováním titulu Třetí poločas.
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Meyerson, Julie: Ztracené dítě
Julie Myersonová ve svém „pravdivém příběhu“ spojuje dvě dějové i časové linie - v první
rozplétá osudy krátkého, ale pohnutého života Mary Yellolyové, nadané malířky žijící v 19.
století, která zemřela v pouhých 21 letech na tuberkulózu. V reálném životě však Julii
zasahuje těžká rodinná krize, která se stává paralelní, postupně stále silnější dějovou osou
knihy. Myersonovi jsou po měsících rodinného napětí a chaosu donuceni nemilosrdně
vyhodit nejstaršího syna z domu. Jack má teprve sedmnáct let. Jak se to mohlo stát? Jak
mohla doposud soudržná rodina dospět k takovému smutnému, zoufalému činu? Vždyť s
Jackem nebyly nikdy žádné potíže, byl bystrý, radostný a talentovaný... A nyní jeho divoké,
těžko uchopitelné násilnické chování téměř zničilo celou rodinu, včetně spokojeného života
jeho dvou mladších sourozenců. Jack objevil kanabis, jeho nejsilnější formu zvanou
gandža, kouří každý den a žije ve vlastním světě, v němž není
místo pro rodinu, studium, pro cokoliv spojené s řádem. A jeho
rodiče mu nedokáží pomoci, ať se snaží sebevíc. Syrová, zároveň
však i něžně mateřská kniha vypráví paralelní příběh mladé dívky
a chlapce, jejichž životy oddělují staletí i rozdílné okolnosti
životních cest. Spojují je však zásadní otázky: Co se stane, když
rodina přijde o dítě? Jaké stopy po nás zůstanou v paměti jiných či
v dějinách? Jak se má matka vyrovnat s tragickou skutečností, že
láska — jakkoli absolutní a bezpodmínečná — nestačí k záchraně
jejího dítěte?

Meek, James: Sibiřské drama
Rok 1919, Sibiř: Hluboko v nelítostné krajině leží pod správou českých
legionářů vesnice, jejíž obyvatelé patří k podezřelé sektě v čele s
enigmatickým vůdcem Balašovem. Všichni se připravují na krutý útok
bolševiků podél Transsibiřské železnice. Do toho příchází Samarin. Vynoří
se z lesů s historkou o tom, že utekl z akrtického gulagu, a tvrdí, že ho
pronásleduje kanibal. Krásná mladá vdova Anna nezůstane vůči nově
příchozímu lhostejná. Zároveň je ve vsi nalezen mrtvý tanguzský šaman a
všechny zachvátí nedůvěra a hrůza ....
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Weston, Gabriel: Ostře rudá
Jaký to je pocit mít v rukou život druhého člověka? Jaké to je říznout
skalpelem do lidského těla? Jak řeknete pohlednému mladému muži,
který vypadá naprosto zdravě, že mu zbývá několik posledních dnů
života? Co dělat, když pacient, s nímž jste se sblížili, během klidné noční
služby odhrne cíp přikrývky a pozve vás do postele? Jaké to musí být jen
stát a bezmocně přihlížet, jak někdo umírá jen kvůli neschopnosti vašich
nadřízených?

Soukromé pasti 1
Ty nejhorší pasti si na sebe stražíme sami. Někdy s pomocí našich
blízkých. A těm zase pomáháme my. Soukromé věci jsou složité a nikde
se o nich neučí. Navíc býváme zmatení. Nemluvě o tom, že doba je
rychlejší než my a všechno se mění — než si s něčím poradíme, je to
jinak. Podle televizní série z produkce TV NOVA oceněné 3 soškami ceny
Elsa 2009. Dvanáct televizních filmů o důležitých věcech života. Mimo jiné
na téma: Kariéra, nebo mateřství? Jak přežít stárnutí? Lze být prostitutkou
jen na chvíli a nezničit si život? Co je víc než krása a sláva? Co dělat,
když mě miluje vlastní otec? Je euthanasie přijatelná?

Soukromé pasti 2
Přinášíme druhou šestici z celkem dvanácti povídek, které si v roce 2008
získaly přízeň diváků televize Nova i porot několika soutěží televizní tvorby.
Sérií civilních, a přitom poutavě napsaných příběhů se podařilo zachytit osudy,
které se dříve nebo později mohou týkat kohokoli z nás. Nevěra, rozvod nebo
touha po dítěti jsou dobře známé události a pocity – jenom kulisy a pravidla
hry se s dobou trochu mění. Připomeňte si s námi nevšední dramata o
všedních věcech ži
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60. dílnička – UF-ONI JSOUTADY!!! již proběhlo
V pátek 19. října 2012 proběhla ŠEDESÁTÁ dílnička v pořadí! Děti si
mohly vyrobit papírové ufonky do oken... Sešlo se 6 dětí za doprovodu 3
dospělých.
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61. dílnička – předvánoční dílnička, výroba vloček a
svícínků z cédéček

plánujeme

Příště, tj. v pátek 2. listopadu 2012 od 17 hodin, nás bude čekat
předvánční tvoření. Přijďte si vyrobit svícínek na čajovou svíčku a také
zajímavé nezničitelné vánoční vločky. Budeme hodně lepit a stříhat,
dílnička je vhodná i pro nejmenší děti! Těším se na vás.... Za svícínek i
vločku zaplatíte dohromady 20,-Kč. Přezůvky prosím s sebou :o)

