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NOVINKY V KNIŽNICI

Ján Lacika: 1000 zaujímavostí Slovenska
Atraktívna obrázkovo-textová
kniha prostredníctvom
tisícky reprezentatív-nych
objektov – výtvorov človeka
i vý-tvorov prírody – výstižne
vypovedá o Slovensku, o tom,
že jedinečnosť tejto krásnej
krajiny si skutočne zaslúži
po-zornosť. Len málo krajín na
svete môže na takom malom priestore predstaviť toľko
rozmanitých prvkov. Bralá, horské štíty, lesostepi, nížiny,
minerálne pramene a kúpele. Všetky umelecké štýly, ktorými
sa vyznačujú nádherné kaštiele, vy-plienené zámky i ruiny
hradov a opevnení. K tomu dnes pristupuje moderná
infraštruktúra krajiny, ktorá si uvedomila svoju cenu a
ponúka všetko potrebné na moderné dovo-lenkovanie – dobre
vybavené lyžiarske svahy, turistické trasy, perfektné vodné
plochy, salaše, hotely...

Joanne Harrisová: Čokoláda
Do tichého francúzskeho
mestečka sa prisťahuje záhadná
cudzinka Vianne Rocherová s
dcérkou a otvorí si priamo oproti
kostolu obchodík s čokoládou.
Viannin obchodík sa čoskoro stane
miestom, kde si ľudia uľavujú na
duši, šepkajú si tajomstvá, tkajú
jemné sny. Otec Reynaud vidí v
prišelkyni vážne nebezpečenstvo pre
svoje ovečky predo-všetkým
preto, že je začiatok pôstu a čo-koládu pokladá za zdroj
pokušenia. Vyhlasuje proti nej boj. Mestečko sa rozdelí na
dva tábory: na tých, čo majú maškrtné jazýčky, a na zarytých
odporcov.

Joanne Harrisová: Cukríkové topánky
Hrdinka románu a filmu Čokoláda býva už štyri roky na
Montmartri. Zmenila si meno na  Yanne. Zmenila meno sebe
aj staršej dcére, prestala nosiť červené šaty, predáva v čo-
koládovni a  snaží sa  zapadnúť medzi priemerných Parí-
žanov. Jedného dňa však zasiahne jesenný vietor, s ktorým jej
do života vtrhne výstredná Zozie predstavujúca pravý opak
všetkého, o čo sa Yanne usiluje. Všetko sa začína meniť...

Taňa Lucká: Pavučina
Herbert, zámožný podnikateľ, žije
v us-poriadanom vzťahu so svojou
druhou manželkou a
dcérou Zuzanou. Zdanlivo je všetko
v poriadku, Zuzana je úspešná
dizajnérka, ktorá má tesne pred
svadbou. Tú však v poslednej chvíli
nečakane odvolá. A odvtedy akoby sa
na rodinu hrnuli nešťastia. Herbert
zamestná vo svojej firme
pôvabnú mladú účtovníčku, ktorá
sa však ukázala byť až priveľmi                           šikovná.

Martina Solčanská: Očistec
bláznov
Voľné pokračovanie románu Aprílové
dievča. Bibiána má skvelú rodinu, kto-
rá sa statočne borí s udalosťami dneš-
ných dní na Slovensku. Nezamest-
nanosť, nevšímavosť, krivdy, odliv
mozgov, prehlbujúce sa sociálne roz-

diely… Na snívanie už nie je čas. Alebo áno?

Sigrid-Maria Grössingová: Tragédie v habsbur-
skom rode
Kniha Tragédie v habsburskom rode
sa snaží čitateľovi priblížiť životné
cesty a tragický osud Márie Antoi-
netty, najmladšej dcéry Márie Terézie,
Maximiliána Mexického, Leopoldíny
Brazílskej, geniálnej dcéry cisára
Františka I., ako aj osud posledného a
nešťastného habsburského cisára
Karola I. ..

Ľudmila Horváthová
správkyňa knižnice

...............................
Bežíme od pondelka k piatku

Akoby sme sa čím skôr chceli zbaviť života.
A potom zase všetko od začiatku.
Čas za chrbtom sa chichotá.

Raňajšia káva, vlaky, autobusy,
spočítať všetko, čo sa musí.

Ako je dobre vtedy stretnúť úsmev,
postáť

a neodkladať život na zajtra.

To sú verše autorky Beáty Vargovej-Kuracinovej,
ktorými sa začínala prezentácia básnickej  knižočky Starší
o pár slov v štúdiu Divadla Jána Palárika v Trnave. Pri
rozhovore s ňou sme obe došli k záveru, že autorka za-
čiatkom 70. rokov vyučovala na abrahámskej základnej škole
a pri tejto príležitosti pozdravuje všetkých svojich bývalých
žiakov, ktorí sú už dnes dávno rodičmi, a svojich bývalých
kolegov.
          Týmto dávam do pozornosti  zbierku básní všetkým
milovníkom poézie, ktorá sa prostým slovom prihovára za
všetko, čo je v našom súčasnom živote dobré a krásne.

Ľudmila Horváhtová
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