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BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Gillerová, Katarína: Miluj mě navždy
Ema se na plese nečekaně setká s Markem, který byl její velkou
láskou. Nyní je Ema šťastně vdaná a čeká dítě. Jenže setkání
s Markem vyplaví na povrch city, o nichž se domnívala, že je dávno
pohřbila. Vyptává se Marka na jeho rodinu, ale ten se odpovědím
vyhýbá. Druhý den se zděšená Ema dozví, že Marko spáchal v noci
sebevraždu... Je to pro ni šok a pronásleduje ji pocit, že je nějakým
způsobem zodpovědná za Markovu smrt. Rozhodne se proto zjistit,
co ho k jeho činu vedlo. Jenže u všech, kteří Marka znali, naráží na
hradbu mlčení…

Gillerová, Katarína: Neodcházej
Veronika neměla příliš šťastné dětství. Vyrůstala v rodině se
zaneprázdněným otcem a matkou, která se viděla v její starší sestře
Monice. Zoufale toužila po lásce, a proto se velmi upnula na svého
muže Andreje. Vůbec si nevšimla, že Andrej se jí začíná vzdalovat,
až jednoho dne přišel šok – manželovo přiznání k nevěře a rozvod.
Veronice se zhroutil celý svět a zůstala sama s malým synkem. Záhy
zjistila, že nepřišla jen o manžela, ale také o celou řadu přátel...

Gillerová, Katarína: Zapomeň na minulost
Sedmadvacetiletá Saša přišla před lety o otce a starší sestru Mišku,
oba zahynuli pod lavinou v horách, kam vzal otec-horolezec poprvé
jednu z dcer s sebou. Saša si myslí, že o tragédii ví všechno, ale
stačí celkem bezvýznamná událost – že si Saša vezme na pohřeb
strýce perlový náhrdelník, který kdysi otec daroval matce – a spustí
se řetěz událostí, který ji rázem vrátí do minulosti, a ona zjistí, že
všechno bylo trochu jinak.

Green, Jane: Druhá sezóna (DAR)
Kit s Adamem se po patnácti letech manželství rozešli. Kit ztratila
svou lásku, nejlepšího kamaráda i vlastní identitu. Ale rok po
rozvodu se zdá, že se její život zase dostal do správných kolejí.
Žije v příjemném městečku, má dobrou práci, dvě báječné děti
i skvělé kamarádky...

Košťálová, Michaela: Hana Hegerová: Originální a svá (DAR)
Brilantní zpěvačka - „první dáma šansonu“ a typově ojedinělá
herečka paní Hana Hegerová, která se všemi svými přáteli a
příznivci oslavy letos své 80. výročí patří již více jak čtyřicet let
mezi čelní představitelky československé hudební scény, ve
které, přestože přibývá pořád více a více tváří, je stále
nevídaným solitérem… Její neopakovatelný projev a výstižná
hudba dovede stejně tak něžně pohladit po duši, jako s vážností
přinutit k přemýšlení o skutečných lidských hodnotách života,
jakými jsou láska, mládí, stáří či štěstí a svoboda. Hana
Hegerová je umělkyní, jež za svůj život ušla velký kus cesty,
která mnohdy nebyla jednoduchá. Zažila vrcholnou slávu i křivdu, luxus i bídu a
přece po celý život zůstala skromnou ženou, jejímž hlavním cílem nebylo být
„hvězdou“ za každou cenu.

Mostecký, Jaroslav: Útesy křiku (DAR)
V divoké době osmého století se na moři setkávají lodě vikingů a UíNeillů,
nejmocnějšího rodu na britských ostrovech. Pobřežní
království se koří nájezdníkům ze severu a keltští
králové umírali s norskou ocelí v těle. Jen pár z nich
zachránily jejich dcery, jež se oddaly žlutovousým a
rezovlasým vikingským jarlům, se slzami v očích
poslušně uléhaly na jejich lože a se svou nevinností
přinášely seveřanským náčelníkům věnem i země
svých otců. Za tohoto divokého času přiveze němý muž
vzkaz - a ještě té noci jej kdosi zavraždí. Král Orkádie,
Owain mac Sigurd, má prvně v životě hrůzu z toho, co
jej čeká. Přesto však zavelí vyplout z Včelí zátoky, nad
níž se tyčí jeho hrad, a stočit přídě lodí k západu...
Historický román s přídechem tajemna od úspěšného autora románů i faktografie.

Oksanen, Sofi: Stalinovy krávy (DAR)
Román

populární

finské

spisovatelky

je

originálním

a nekompromisním pohledem na poruchy příjmu potravy,
bulimii i anorexii zároveň, jejichž hranice je často tak
nezřetelná… Je psán ve dvou časoprostorových liniích:
hlavní hrdinkou první, retrospektivní linie, je Katarina, která
poznává „svého Fina“, vdává se za něj a stěhuje se do
Finska; druhou linii příběhu zastupuje Anna – ač stejným
dílem Finka jako Estonka, zdá se, že se ve Finsku vždy cítila
jako cizinec a za svůj domov považuje právě druhou zemi.
Anna otevřeně vypráví o své nemoci a nezaujatě popisuje
mechanismy, které působí mezi ní a jejím „Pánem“ – bulimií.

Romanová,

Ľubomíra:

Milosrdný

spánek:

příběhy

z anesteziologie
Lékařka Ľuba Romanová shromáždila ve své knize zajímavé,
dojemné, smutné i veselé příběhy pacientů, s nimiž se za více než
dvacet let své práce na ARO setkala. Při jejich čtení si uvědomíte,
jak málo stačí, abychom ztratili všechno, a jak moc je toho
zapotřebí, abychom se dokázali vrátit.

Steelová, Danielle: Požehnání (DAR)
Amandě Kingstonové, někdejší filmové herečce, náhle umírá
manžel. Její dcery jsou již dospělé a vdané a ona zůstává sama.
Brzy ale poznává Jacka Watsona, majitele obchodních domů, který
je mimo jiné chápavý a příjemný společník...

Weissová, Gabina: Diagnóza F50
Diagnóza F50 souhrnně označuje poruchy příjmu potravy, kterými
dnes trpí mnoho žen, a dokonce i dětí. Novinářka Gabina Weissová
je jednou z nich. Bez obalu vypráví o své anorektické a bulimické
minulosti: o tom, jak do toho spadla, o tom, jak hladověla, o tom, jak
do sebe cpala cokoli – od strouhanky až po syrové špagety, aby ze
sebe vzápětí všechno zase dostala ven. Otevřeně píše o pobytu na
psychiatrickém oddělení nemocnice, o lásce, pro kterou se vzchopila,
a o dětech, které jí nakonec zachránily život.

BELETRIE PRO DĚTI
Kája, super frája, a čtyřnozí kamarádi
Tuhle mě popadla touha starat se přes víkend o našeho
třídního křečka Kadínka. Ani si neumíte představit, co
všechno jsem kvůli tomu vytrpěl! Nejdřív jsem mámě slíbil,
že se celej tejden budu sám starat o našeho psa Vajgla. Pak
jsem se musel vypořádat s faktem, že děsivá Patricie
Čeňková si chce Kadínka také půjčit. Pro Kadínka jsem byl
ochoten udělat cokoliv! Ale to jsem ještě netušil, do čeho se
pouštím.

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ
Zibura, Ladislav: 40 dní pěšky do Jeruzaléma
Obsah: 22letý muž jde pěšky 1400 kilometrů do Jeruzaléma. Pořád se ztrácí a je
trochu nešikovný, potká ale dobrý lidi. Jak to skončí: do Jeruzaléma dojde, ale pak ho
na letišti málem zabije raketa. Komu to můžeš koupit: komukoliv ve věku 14–99 let se
smyslem pro humor. Seznam alergenů: obsahuje vtipy o náboženství a tlustých
lidech.

