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Hlavní hrdinka odjíždí pracovat jako au pair do Londýna a už tam zůstane. Ve
svých fejetonech popisuje svůj každodenní život v cizím prostředí. Mění
rodiny, kde hlídá, najde si přítele, vdá se, přichází děti, stěhování. Nakonec se
autorka stává se učitelkou na plný úvazek… Vše je prošpikováno nesmírně
vtipným komentováním britského způsobu života a zvyků od pití čaje po úctu,
které se těší bájný tenisový Wimbledon. S úctou i rebelským stěžováním,
autorčin styl připomíná Roberta Fulghuma.

ANNA BOLAVÁ – DO TMY
Příběh osamělé, nemocné ženy, která většinu života zasvětila sběru, sušení a
odevzdávání léčivých rostlin, má od počátku nádech apokalypsy. Děj se
posouvá kupředu pomocí detailně propracovaného „plánu sběru“.
Konstantou je pak úterý, výkupní den, kdy hrdinka nedočkavě navštěvuje
výkupnu. I přes pomalé, zdánlivě nevzrušené tempo probublává pod hladinou
podivný neklid. Rafinovaný styl nás kapitolu po kapitole vtahuje hlouběji:
hlouběji do staré půdy, hlouběji do prokletí sběru bylin. Cena Magnesia Litera
2016.

ANNA BOLAVÁ – KE DNU
V době prvních mrazů na konci listopadu je v močálech na kraji města
nalezeno mrtvé tělo manželky lékaře Marka Diviše. Mezi obyvateli se začíná
roztáčet kolotoč úvah, spekulací a pomluv. Osudy postav se kříží a praskají
jako dráty elektrického vedení stožárů v polích za městem. Román Ke dnu
volně navazuje na úspěšnou prvotinu Do tmy, za niž autorka obdržela roku
2016 Magnesii Literu za prózu.

VLASTIMIL VONDRUŠKA – DRAČÍ NÁHRDELNÍK
V průběhu okázalé slavnosti, kterou na svém hradě uspořádá Jaroslav ze
Šternberka, zmizí jeho krásná neteř Elška, manželka veverského purkrabího
Drslava. Mezi hosty to vyvolá posměch, protože nemá pověst ctnostné
manželky, jenže její manžel vyhledá Oldřicha z Chlumu a se slzami v očích ho
prosí o pomoc. Domnívá se, že jeho žena Elška neutekla, ale někdo ji unesl.
Záhy poté je nalezen zavražděný trubadúr, který se jí předešlého večera dvořil.
Společnost obviňuje z jeho smrti Drslava. Vše by vypadalo jako banální příběh
msty podváděného manžela, pokud by mezi věcmi onoho trubadúra nenašel
Oldřich z Chlumu důkaz, že jde o záležitost nanejvýše tajemnou.

LUCIE FAULEROVÁ - LAPAČI PRACHU
Románový debut Lucie Faulerové je nesentimentální a drásavá prozaická
výpověď o dnešní mladé ženě – o jejím „ne vztahu“ k dětem a k mateřství, jež
je únikem ze samoty a dosažením doživotní moci ovládat někoho druhého.
Jsme svědky postupně vyjevovaného komplikovaného sesterského vztahu,
mezilidské poziční bitvy plné opakovaných prostředků, pastí a nášlapných
min. Střetávají se zde dva přístupy k životu – život mateřský jako naplnění a
život opevněný proti „vetřelcům“ zvenčí. To, co je považováno za normu, a to
„nenormální“. Hlavní hrdinka se postupně propracovává k nevyřčené a
vnitřně potlačované pravdě, za níž její matka dostane dlouholetý trest vězení,
dcera v útěku před sebou samou a před skutečností ji nenavštěvuje a
deformuje při tom v sobě celou minulost i přítomnost v nevyřčeném pocitu
viny. Jde o nelíbeznou, hlubokou, věrohodnou a napínavou prózu, v
otevřenosti výpovědi odvážnou.

PETRA SOUKUPOVÁ – NEJLEPŠÍ PRO VŠECHNY
Desetiletý rozmazlený průšvihář Viktor žije v Praze s matkou, divadelní
herečkou, která si s jeho výchovou ani s vlastním životem neví příliš rady. Když
jednoho dne Hana dostává nabídku na natáčení seriálu na druhém konci
republiky, bere ji jako příležitost, jak všechny své problémy vyřešit. Aby se
mohla věnovat natáčení, přestěhuje Viktora přes jeho odpor k babičce na
venkov. Namlouvá si přitom, že pro něj bude nejlepší, když změní prostředí, a
pro její matku, která nedávno přišla o manžela, bude dobré, když nezůstane
sama. Viktor se cítí zrazený a podvedený a jeho zoufalství je tím větší, že
dominantní babička má jasnou představu o tom, jak by měl jeho život i život
jeho matky vypadat. Kromě dramatického sžívání se s venkovem, sleduje
román i další osudy Hany bojující se seriálovou rolí, s Viktorem, se svojí matkou i příležitostnými
milenci. A rovněž příběh babičky, která si vedle Viktora začíná uvědomovat své slabosti a neodvratně
přicházející stáří. A všichni přitom chtějí jeden pro druhého jen to nejlepší.

PETRA SOUKUPOVÁ – ZMIZET
Intimní rodinné či partnerské vztahy jsou tradiční doménou ženských a
dívčích románků. Vyšší literatura se tohoto tématu jako by bála a možná i
trochu štítila. Tím větší pozornost potom budí, dokáže-li je nějaký autor
uchopit neprvoplánově, nesentimentálně a netradičně. Petře Soukupové se
to podařilo hned v první knize nazvané K moři. I v jejím novém souboru tří
rozsáhlých povídek jsou hlavním tématem rodinné vztahy. Tentokrát však
autorka zvolila stylizaci dětského hrdiny. V prvních dvou textech jsou děti
vypravěči příběhu, ve třetím je vypravěčem sice již dospělá žena, ale těžištěm
jsou její vzpomínky na dětství. Ve všech povídkách se hrdinové snaží vyrovnat
s určitým rodinným traumatem, které je vzdaluje od jejich blízkých, nutí je
hledat identitu a místo v rodině. Nejde však o dramatické filmové zvraty,
které by životy hrdinů převracely naruby, to podstatné se odehrává v nitru postav. Do tohoto velmi
intimního prostoru však dokáže autorka čtenáře vtáhnout natolik, že je schopen sdílet i ta
nejsubtilnější vnitřní hnutí a nazírat je jako skutečná existenciální dramata. Zdá se to být i poněkud
paradoxní, neboť jazyk vyprávění téma spíše zcizuje a zaznamenává jakoby chladným okem kamery.
I v tom se však projevuje vypravěčský talent Petry Soukupové. Cena Magnesia Litera 2010 pro
nejlepší knihu roku.

TÁŇA KELEOVÁ-VASILKOVÁ – JSI JAKO SLUNCE
„Tento příběh není o mém tátovi a zároveň i trochu je. Ale především je to

příběh všech dcer, které tragicky přišly o své otce a nedokázaly se s tím
vyrovnat, smířit, přijmout smrt milovaného člověka. Je smutný, protože
jsem ho – po delší pauze – psala jako první po tom, co od nás táta navždy
odešel. Vepsala jsem do něj svůj žal, smutek, bolest. Současně je to však
příběh plný zvratů, překvapení… a lásky.“ Rozpláču se. Ani nevím přesně
proč. Jestli proto, co řekl o tátovi, o mně, nebo kvůli vzpomínce, která mi
bleskla hlavou. Tak jasně, že přímo slyším tátův hlas. Jsi jako slunce. Když jsi
šťastná nebo něčím nadšená, rozjasníš všechny kouty. Radost na tebe
pohledět. Jsi jako slunce, zní mi znovu a znovu v hlavě… a já… brečím.
Myslela jsem, že mi to už nikdo nikdy neřekne. Jsi jako slunce… a teď to vyslovil Lukáš. Je to tak silné,
až mi to vyráží dech. Pláč se stal součástí mých dní a já přestávám věřit, že se to někdy změní. Nechci,
aby se na tátu zapomnělo, nechci… na druhou stranu, kdykoliv o něm mluvíme, tak se rozpláču.
Protože o něm mluvíme v minulém čase. Ta konečnost mě děsí. Ale občas sklouzneme do
přítomného času, jako by tu byl. A to je ještě horší. Protože si jakoby nanovo vždycky uvědomím
pravdu…

TÁŇA KELEOVÁ-VASILKOVÁ – ROZBITÉ ŠTĚSTÍ
Příběh manželů Terky a Andreje se začíná téměř idylicky: žijí v hezkém,
moderně zařízeném bytě s dvěma dětmi, malou Emilkou a pubertálním
Adamem, a zdá se, že jim nic nechybí ke štěstí. Jediné, co Terku trápí a neví
si s tím rady, je skutečnost, že s Adamem, Andrejovým synem z prvního
manželství, k sobě nemohou najít cestu, i když se o to velmi snaží.
Vážná krize v manželství nastane, když Andrej, majitel cestovní kanceláře,
zkrátí daně a dostane se do vězení. Terka zůstane na výchovu dětí sama a
musí se vyrovnat se situacemi, o kterých se jí předtím ani nesnilo ...

EVA BRABCOVÁ – ŽENA V (KON)KURSU
Víte, co je to rána z čistého nebe? Tak třeba když vám sotva zletilá dcera
oznámí, že brzy budete babičkou! A přesně tohle se stane Viktorii,
rozvedené porodní asistentce. Rázem se ocitne uprostřed bojové zóny, kde
ještě ke všemu občas vybuchují i trosky jejího milostného života. Nějak to s
těmi muži není ono, a to ani když se její bývalý najednou chce stát zase
současným a budoucím. Nebyla by to ale Viki, kdyby se do všeho nevrhala
naplno, za podpory svých mile praštěných přítelkyň, které vědí o životě
svoje. A tak si nakonec poradí se vším, i se svým příšerným zetěm zvaným
fracek…

JOSEF FORMÁNEK – PRSATÝ MUŽ A ZLODĚJ PŘÍBĚHŮ
Šamani, rituální obřady, láska, smrt a ďábel v napínavém příběhu reportéra,
který se vydává k primitivnímu kmeni do džungle. Po návratu domů zjišťuje,
že se nevrátil sám ... Kniha o tom, že zázrak můžeme potkat kdekoliv.
V celonárodní anketě BBC a ČT Kniha mého srdce byl tento román českými
čtenáři nominován mezi jejich 100 Nejoblíbenějších knih světa.
Nejúspěšnější debut českého romanopisce za posledních 20 let. Prodáno již
92 tisíc výtisků.

JOSEF FORMÁNEK – ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Když spadnete na dno, nezbývá než se odrazit směrem vzhůru. Místy
úsměvné,
místy
drsné
zápisky
z
protialkoholní
léčebny.
Příběhy čtyř pacientů, kteří se skamarádí při nelehkém úkolu - zbavit se
závislosti, černého draka v sobě. Mrazí při sledování jejich předchozích
životů, kdy se díky alkoholu ocitají až na pokraji smrti. To jim však při
samotné léčbě nebrání zažívat humorné příběhy a situace, které plynou z
nenormálního soužití třiceti mužů na uzavřeném oddělení. Podaří se jim
přitom vyhrát válku s démonem alkoholu?

Nově je v naší knihovně k zapůjčení časopis d-Test. Je to český spotřebitelský měsíčník
vycházející od roku 1992, který se zaměřuje na testování výrobků a služeb, a zároveň
také poskytuje poradenství a rady v oblasti práva spotřebitelů a práv prodejců,
informuje o nových zákonech, varuje před nekalými praktikami prodávajících
a klamavou reklamou, poskytuje rady při reklamacích apod. Dále se zaobírá také
kvalitou potravinářských produktů, nabízených na tuzemském trhu. K dispozici je
v knihovně celý ročník 2017 a čísla od ledna 2018.

