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Keleová-Vasilková, Táňa: Tři sestry 

Tři sestry nespojují jen hřejivé vzpomínky, ale i láska a pocit 

sounáležitosti. Jen na to ve víru života jaksi pozapomněly. Věra žije 

ve šťastném manželství, čehož si cení stejně jako vztahu                    

s dcerou, a své rodině věnuje téměř všechen volný čas. Lucie je 

pohlcená výchovou dvou malých synů, prací v kosmetickém salonu 

a vlastními problémy. Nejmladší z nich, Emu, nejvíc trápí skutečnost, 

že se se sestrami vzájemně odcizily, ale nedokáže to změnit. 

Naštěstí je tu ještě jejich máma a ta se pokusí vše napravit.  

 

 

 

Hanišová, Viktorie: Rekonstrukce 

Přežít ještě neznamená žít „Narodila jsem se, když mi bylo devět 

let, deset měsíců a sedm dní,“ začíná své vyprávění Eliška, hrdinka 

románu Rekonstrukce. Eliška nyní přebývá v tichém domě své 

zapšklé tety a její život nikoho nezajímá. Nebo to tak alespoň 

vypadá, soudě podle opatrných reakcí všech okolo. Eliška se 

zrodila z vraždy. Matka zabila jejího mladšího bratra a následně                           

i sama sebe. Do té doby přitom vedli průměrný život, v němž nic 

nenasvědčovalo nadcházející tragické události. Nenašel se ani 

žádný dopis na rozloučenou, svědkové posledního dne zamlklé 

matky s dítětem si pořádně ničeho nevšimli. Eliška proto vyrůstá                    

s desetiletou prázdnotou místo dětství, kterou se v dospělosti rozhodne objasnit. Proč to 

matka udělala? A proč ji nevzala s sebou… V pořadí třetí román úspěšné prozaičky 

Viktorie Hanišové je o přitažlivosti prázdných míst, o podmanivosti pádu do temnoty. 

Občas stačí málo, třeba snaha najít životní rovnováhu — a člověk se znenadání kýve nad 

propastí.  



 

Hanišová, Viktorie: Houbařka 

Co všechno se dá najít v lese? 

Mladá Sára žije ve staré chalupě na Šumavě a živí se sběrem hub. 

Každé ráno si obuje letité pohorky, popadne košík s utěrkou, v kapse 

pohladí ostrý nožík a vyrazí. Už sedm let chodí po stejné trase, sedm 

let od jara do podzimu sbírá houby na týchž místech a prodává je za 

pár stovek jedné hospodě. Jako dobrovolná poustevnice se s nikým 

nepřátelí ani neopouští Pošumaví. Jen občas vyrazí za psychiatričkou 

do Plzně přesvědčit ji o svém vyrovnaném duševním stavu. 

Zpráva o matčině smrti proto Sářin život příliš nezmění. Zúčastní se 

pohřbu, setká se s bratry, kterým se už dávno odcizila, a vrátí se 

zpátky do lesa. Jenže co se zdá jako nepatrnost na povrchu, bouřlivě bují pod ním. 

Dědické řízení do jejího života navrátí rodinu, která ji zavrhla. A domek se postupně 

rozpadá. Obchody nejdou. Začíná být jasné, že Sára bude muset svůj houbařský způsob 

života opustit. A jedinou cestou ven je přestat odvracet oči od toho předchozího. 

Viktorie Hanišová zpříma a zároveň citlivě měří, co vydrží dětská duše a kde jsou hranice 

rodiny. Román Houbařka je příběh předem neúspěšného pokusu utéct traumatu. Občas 

ale nejde neutíkat.  

 

 

 

Jacobs, Anne: Venkovské sídlo: Bouřlivé časy 

Staré venkovské sídlo, svatba a množství vzpomínek, v nichž ožívají 

minulé časy. Na sídle Dranitz zvoní svatební zvony. Franziska                      

a Walter jsou po dlouhých letech konečně svoji. Všechno mohlo být 

krásné nebýt rodiny, která se odmítá usmířit. Vytoužená svatební 

cesta jim poskytne možnost znovu se sblížit a oživit staré vzpomínky. 

Zvláště pro Waltra je důležité vypovědět Franzisce, co se opravdu 

odehrálo v oněch hrůzných letech války, proč se navzdory tomu, že se 

tolik milovali, nemohli vzít…  
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Plohky, Serhii: Černobyl – historie jaderné katastrofy 

Autor vás svým poutavým vyprávěním a komplexním 

přístupem doslova vtáhne do děje. Dozvíte se vše, co jste 

možná ještě nevěděli o největší nukleární katastrofě naší doby. 

Budete mít možnost nahlédnout pod pokličku sovětského 

jaderného výzkumu, poznat přednosti a chyby konstrukce 

dvou hlavních typů reaktorů používaných v SSSR, seznámit 

se s výstavbou jaderné elektrárny v Černobylu, pocítit 

proslulou sovětskou fušeřinu nejen ve státním sektoru a až 

paranoidní snahu udržovat státní tajemství za každou cenu. 

Během toho se plynule začne odvíjet děsivý příběh 

skutečností vedoucích k explozi reaktoru číslo čtyři. Autor 

vystihuje zmatek technického personálu, nepružnost státních 

orgánů, zoufalé úsilí hasičů, tragické osudy a zamoření značné části Evropy. Knihu budete 

číst doslova jedním dechem. 

 

 

 


