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CD19215 - K půjčení 13.5.2023
Zobrazit v Online katalogu

Ušmudlaný, rozpadající se svět dělnických kolonií,
hospod a sběrných surovin osmdesátých let minulého
století a živoucí svět bizarních postaviček, které jej
obývají. Mladík Beny odchází z domu před násilnickým
otcem a nalézá útočiště ve sběrně svérázného
Fabrikanta. Spolu s invalidou Hanym, fluktuantkou
Julčou a bráchou Víťanem tvoří jakousi podivnou
rodinu, v níž má každý své tajemství i temné stránky,
ale také onu hrabalovskou perličku na dně. Beny se
potřebuje vyvázat z vojenské základní služby, vydělat
trochu peněz, najít si práci a bydlení a hlavně čas, aby
se mohl věnovat své jediné vášni — fotografování. 

CD19211 - K půjčení 16.5.2023
Zobrazit v Online katalogu

Nález lidských ostatků v podunajských lesích
přivede Barbariče na stopu bezohledných
lupičů a překupníků s otroky. Notář musí
povolat na pomoc Steina a Jaroše. Společně
putují do Prešpurku, který se po pádu
Budína stal hlavním městem Uher. Zdánlivě
jednoduchý případ se rychle zkomplikuje.
Vyšetřovatelé musí zjistit, jak únosy mladých
žen souvisí s odvěkým soupeřením měšťanů
s hradní šlechtou, tajemnou sebevraždou
bývalého rychtáře a hlavně běsněním
přízraku.

Lucas propadl kouzlu psychotroniky, ale to
není jediná z jeho tužeb…
Touha ovládnout psychotroniku přivedla
Lucase k Aš~šádovi. Složil slib, stal se jeho
učedníkem, a tím se naprosto vydal do jeho
rukou. Emocím, které od začátku byly mezi
nimi dvěma, se už nedá uniknout. Jenže
Lucase zároveň přitahuje most v mlhách:
össenská cesta larhdökawöarů, po níž kráčí
celý svůj život a která ho vede úplně jinam, než
kde se nachází racionální a logický systém
fomalhiwské psychotroniky. Tam už
Aš~šádova moc nesahá. Tam je temnota,
astrální bytosti a Lodě. 
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Se stoupající teplotou roste i potenciál zla. Od Cornwallu
po Francouzskou riviéru, ať už na pozadí delfských
chrámů nebo anglických venkovských sídel, nejslavnější
postavy Agathy Christie vyřeší i ty nejsložitější záhady.
Rozložte si lehátko a užijte si poslech povídek plných
rozmanitých zápletek a dějových zvratů z pera
nejprodávanější autorky všech dob.

Románová historická freska, jejíž barvitý děj je
soustředěn kolem stavby gotické katedrály v Anglii
12. století. V Anglii 12. století, v době občanské
války, ničivého hladomoru a náboženských
nesvárů, vyrůstá v Kingsbridge nádherná
katedrála. Na pozadí převratných událostí po smrti
krále Jindřicha I., kdy po dvě desetiletí královna
Maud a král Štěpán bojují o anglickou korunu, se
proplétají osudy nejrůznějších postav.

CD19214 - K půjčení 18.5.2023
Zobrazit v Online katalogu

Svět se ponořil do temnoty, ale Praha City je šťastné město
plné neonů a milionů spokojených lidí. Alespoň to tvrdí
zprávy City News. Jenže i redaktoři všudypřítomného
televizního kanálu vědí, že pod povrchem bublá revolta.
Korporace se rozpadají a po mnoha letech se chystají
volby, které přinášejí nejen slovní přestřelky, ale i krev v
ulicích. V těch ulicích, po nichž prý kráčí Digitální Mesiáš,
jenž přišel spasit svět poté, co čarodějky selhaly. 

CD19210 - K půjčení 23.5.2023
Zobrazit v Online katalogu

CD19213 - K půjčení 26.5.2023
Zobrazit v Online katalogu

CD19221 - K půjčení 26.5.2023
Zobrazit v Online katalogu

Na kompletu záznamů z archivu Supraphonu, České televize, Českého
rozhlasu, Opusu a soukromých sbírek uslyšíme skoro vše, co Miloš Kopecký
namluvil a nazpíval sám či se svými spolubesedníky a spoluhráči během 31 let
svého uměleckého života. Úvodem obou CD nás provází řada písní zpívaných
Milošem Kopeckým, jimž vévodí nesmrtelný Mackie Messer. Interpret se
představí jako vynikající herec v mnoha rolích světového i českého repertoáru,
ale i jako nesmírně vtipný autor svých povídek, glos a odpovědí publiku při
řadě besed. 

CD19222 - K půjčení 27.5.2023
Zobrazit v Online katalogu

Vyprávění o jednom dni hlavní hrdinky, chystající se
uspořádat večírek, paralelně doprovázejí popisy pocitů jejích
přátel a známých, zároveň s pozorováním pohybu všech
zúčastněných po Londýně, záznam detailů světla, změn
přírody, zvuků města. Autorka o své knize prozradila, že jde
současně o svět viděný očima duševně zdravých a šílených.
Třebaže jedna z postav během vyprávění ukončí
sebevraždou svůj život, výsledným dojmem z díla je pocit
radosti ze života.
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Svou povídkou přispěli do tohoto dobročinného sborníku
nejen renomovaní, „zaběhnutí“ literáti, ale i hudebník či
politik a v neposlední řadě také vítězové čtenářské
soutěže. I díky tomu vznikl zajímavý a neotřelý soubor
rozličných stylů a žánrů, který spojuje touha pomáhat.
Výtěžek z prodeje knihy poputuje české neziskové
organizaci Prales dětem jejíž hlavní náplní je ochrana
světového přírodního dědictví na mezinárodní úrovni,
podpora proti pytláckých aktivit, vykupování deštného
pralesa, vzdělávání a světový monitoring zvířat za účelem
jejich ochrany a tvorba vzdělávacích programů pro děti
na pěti kontinentech. 

CD19231 - K půjčení 30.5.2023
Zobrazit v Online katalogu

Humoristický román s detektivní zápletkou je u nás
Westlakeovým nejznámějším a nejslavnějším dílem.
Harold Albert Chester Künde, hlavní postava
románu, je dvaatřicetiletý svobodný muž, který v
osmi letech dospěl k závěru, že jeho příjmení je
kanadský žertík, a tak od té doby sám kanadské
žertíky provádí. Jeden z nich ho bohužel přivede až
do vězení. Jeho předsevzetí skončit se svým
koníčkem mu ovšem nevyjde. 

CD19225 - K půjčení 30.5.2023
Zobrazit v Online katalogu

 Od narození až po smrt, někdy smutně, jindy
vesele – tak líčí spisovatel František Kožík životní
osudy mistra pantomimy Kašpara Debureaua.
Spisovatel se inspiroval životem velkého
světového mima Jean-Baptisty Gaspara
Debureaua (1796–1846), jenž si vysloužil titul
největšího z pierotů. Autor popisuje Kašparovo
dětství a mládí strávené v kočovné společnosti
artistů, léta čekání na úspěch i dobu triumfu a
uznání. V Paříži dosáhl Debureau po mnoha letech
nesmírné popularity a milovali ho obyčejní diváci i
kulturní elita tehdejší Francie. Román však není
životopisem v pravém slova smyslu, ale především
psychologickou studií o cestě umělce za jeho
snem. 

CD19216 - K půjčení 30.5.2023
Zobrazit v Online katalogu

Zkušený autor detektivek a literatury faktu završuje
tímto titulem svým způsobem unikátní cyklus knih se
spojovacím slovem DOTEKY v názvu (Doteky smrti,
Doteky strachu, Doteky osudu, Doteky hříchu, Doteky
stínů, Doteky hněvu, Doteky zoufalství a další). Také
tento soubor dramatických kriminálních příběhů podle
skutečných událostí, jak zní podtitul knihy, se vyznačuje
tím, co je pro autorovu tvorbu charakteristické:
neotřelé náměty, psychologické vykreslení postav,
strhující tempo vyprávění a překvapivé pointy. 
Devět povídek legendy české literatury faktu v podání
devíti špičkových interpretů. 

CD19313 - K půjčení 31.5.2023
Zobrazit v Online katalogu

https://kmhk.tritius.cz/detail/2606723
https://kmhk.tritius.cz/detail/2606360
https://kmhk.tritius.cz/detail/2605678
https://kmhk.tritius.cz/detail/2607650

