NOVÉ KNIHY VE FONDU LUČANSKÉ KNIHOVNY
Říjen - Listopad 2020
Otevírací doba:
V říjnu pouze středa v čase 9:00-11:00 a 14:00-17:00
V lučanské knihovně jsou pro vás připavené tyto novinky :

Beletrie
Lisa Genová: Pořád jsem to já
Strhující příběh profesorky psychologie, která kvůli nevyléčitelné nemoci postupně
ztrácí paměť a vzpomínky. Přesto ale zjišťuje, že jí každý nový den přináší nečekané
naplnění i lásku.
Alice Howlandová je hrdá na to, co v životě dokázala. Ačkoli jí bude teprve padesát,
je uznávanou profesorkou kognitivní psychologie na Harvardu a světově proslulou
odbornicí v oboru psycholingvistiky, má tři dospělé děti a úspěšného manžela, také
známého vědce.Zničehonic se však u ní začne projevovat neobvyklá zapomětlivost a
chvilkové ztráty orientace.
Příznaky demence ji pomalu připravují o osobnost a dříve tak nezávislá a ambiciózní
Alice se učí žít pro přítomnou chvíli a najednou je nucena přehodnotit nejen svůj
vztah s manželem a očekávání týkající se budoucnosti jejích dětí, ale i své představy
o tom kdo je a jaké je její místo v tomhle světě.
Zadie Smith: O kráse
Howard Belsey je Angličan trvale žijící v USA a vyučuje teorii umění na vysoké
škole ve Wellingtonu, univerzitním městečku v Nové Anglii. Ženil se mladý a nyní,
po třiceti letech, se snaží oživit lásku ke své afroamerické manželce Kiki. V mezičase
se jejich tři dospívající děti – Jerome, Zora a Levi – vyrovnávají se svým smíšeným
původem a hledají si, každý svým způsobem, vlastní ideály. Po Howardově
skandálním románku s kolegyní z fakulty odjíždí jeho citlivý nejstarší syn na léto do
Anglie...
Fredrik Backman: Úzkosti a jejich lidé
Úzkosti a jejich lidé je naprosto bláznivá komedie o skupince rukojmích zajatých při
prohlídce bytu. Neúspěšný bankovní lupič se uvnitř zamkne s přehnaně nadšeným
realitním makléřem, dvěma morousy závislými na nákupech v IKEA, jedním
potměšilým multimilionářem, smutnou starou paní, ženou v pokročilém stadiu
těhotenství, otravným chlápkem a králičí hlavou. Nakonec to lupič vzdá a všechny
propustí, ale když pak dovnitř vpadne policie, byt je....prázdný V následné sérii
zmatených výslechů všichni vylíčí svou verzi událostí a před čtenářem vyvstane
klasická detektivní záhada: Jak se lupiči podařilo utéct? Proč všichni tak zuří? A
hlavně – co se to dnes se všemi děje?

Detektivky
Michaela Klevisová: Drak spí
"Některá tajemství je lepší zapomenout"
V zapadlé jihočeské vesničce se před čtrnácti lety odehrálo něco, o čem Eliščina
matka už nikdy nechtěla mluvit. Dospělá Eliška se teď vrací, aby dávné události
pochopila. Po jejím příjezdu však zmizí mladá žena a další je zavražděna. Spojitost
zločinu se starým nevyřešeným případem nakonec přivede na scénu Josefa
Bergmana. A kriminalista během pátrání po vrahovi zjišťuje, že místní před ním tají
temnou minulost i vlastní skříně plné kostlivců.
Daniel Cole: Konec hry
Hadrovým panákem vše začalo. Loutkářem to pokračovalo. A teď je tu Konec hry:
nejtěžší případ, který kdy detektivové Wolf a Baxterová řešili – a který nemusejí
přežít..... Finlay Shaw, policista v důchodu, je nalezen mrtvý v zamčené místnosti.
Nikdo nepochybuje, že šlo o sebevraždu. Nikdo, až na jednoho detektiva s
pošramocenou pověstí – Williama Wolfa Fawkese. Společně se svou bývalou
parťačkou Emily Baxterovou a soukromým očkem Edmundsem pátrají v Shawově
minulosti. Byl skutečně tak vzorný, jak to vypadalo? Nebo se i na něj najde něco, co
nikdy nikomu neprozradil? Ne všichni na oddělení však jásají z Wolfova návratu. A
čím hlouběji se Wolf během vyšetřování noří do bahna policejní korupce, tím víc
dává opět v sázku svou kariéru a taky životy svých blízkých.

Historický román
Hana Marie Körnerová: Znamení jednorožce
Historie,dobrodružství, romantika, napětí. To všechno nabízí nový román Hany Marie
Körnerové odehrávající se v polovině osmnáctého století ve Francii. Zavede nás na
dvůr Ludvíka XV. i na ponurý strážní hrad, kde se v časech sedmileté války
shromažďuje vojsko.
Hlavní roli v něm hrají dvojčata ze starého rodu. Od raného dětství jsou na sobě silně
závislá, mají vlastní svět s tajnou řečí a tajným znamením – jednorožcem. Jejich
úspěšná budoucnost je naplánována dlouho dopředu, ale všechno se dramaticky
změní po smrti rodičů. Mladík vstupuje do tajné služby Jeho Veličenstva, dívku král
provdá za jednoho ze svých věrných. Na dlouhá léta se jejich cesty rozdělí. Když se
uprostřed války opět sejdou, pomůže jim v nebezpečí nejen vzájemná podoba,ale i
prsten sloužící jako poznávací znamení...
Těším se na setkání v knihovně
Radka Kosinová
knihovnice

