
Tematické okénko: Historické

Moberg Vilhelm - Vystěhovalci
1.kniha zahrnuje romány Vystěhovalci a Přistěhovalci z tetralogie o osudech švédských emigrantů v polovině
19. století V popředí stojí silný a sebejistý Karl Oskar Nilsson, který od svých šestnácti let nikdy nepochyboval, že
jen on sám může a musí rozhodovat o svém osudu i o osudu své rodiny, a jeho krásná žena Kristina. U všech
vystěhovalců jde především o vzpouru proti útisku, bídě a beznaději. Je to příběh těch, kdo plni života opouštějí
zemi svých předků a jistot, aby v novém, vzdáleném a neznámém prostředí uskutečnili své představy o
svobodném a spravedlivém životě.

 

Segal Erich - Víra a láska :
Poutavý příběh tří mimořádných lidí, jejichž životy navždy změní srážka posvátného světa se světem světským.

 

Jarošová Jindra - Via lucis
Příběh hluchoslepé Američanky, která tmu a ticho proměnila v nesmrtelnost. Po těžké chorobě, kterou Helena
prodělá uprostřed druhého roku svého života, jí z pěti smyslů zůstanou jen tři: chuť, čich a hmat. Jen jimi se
orientuje ve světě

 

Gulbranssen Trygve - Věčně zpívají lesy
První díl rodové ságy o Dagu Björnaldovi z Medvědího dolu vypráví o dramatických osudech a tvrdém zápasu
lidí žijících uprostřed drsné severské přírody. Je příběhem o zradě a nenávisti, lásce i skutečném přátelství.

 

Davenport Marcia - Údolí rozhodnutí
Světový bestseller, jehož děj se odehrává v letech 1873 - 1929. Vypráví o osudech bohaté podnikatelské rodiny
Scottů, majitelů hutí v Pittsburghu.

 

Palkosková-Wiesenbergerová Albína - Tři životy :
Sága starobylé pražské rodiny začíná v r. 1881. Autorka evokuje dobovou atmosféru, kterou důvěrně zná díky
zachovanému rodinnému archívu i z vlastního dětství a mládí. Centrem příběhu jsou tři ženy - Anna, Ema a
Albína - tři generace, na jejichž začátku je sladká idyla a na konci komunistický žalář.

 

Hall Radclyffe - Studna osamění
Příběh osamělé ženy, která je za svůj vztah k stejnému pohlaví vystavena nepochopení, výsměchu a odsouzení
společnosti

 

Solženicyn Aleksandr Isajevič - Souostroví Gulag :
Svědectví o obludnosti systému za Stalinovy éry, svědectví o zvěrstvech páchaných na lidech, nesmyslném
zatýkání, koncentačních táborech, fyzické a duševní likvidaci celých národů.
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Šuleř Oldřich - Sláva a pád Valašského pánbíčka
Kniha mapuje Valašsko druhé poloviny 19. století. Snahy českých vlastenců vrcholí v r. 1907, kdy za valašská
města kandiduje profesor T. G. Masaryk. Napínavý příběh se odvíjí kolem osudu starosty Mikulce a několika
svérázných postaviček valašského kraje.

 

Bowman John Clarke - Rubín je krví mého srdce
Příběh částečně vystavěný na skutečných historických událostech, román o lásce mezi kolonizátorem Johnem
Smithem (hrdinným velitelem základny) a indiánskou princeznou Pocahontas. V první části se děj odehrává ve
Virginii, kde probíhají první náznaky svárů mezi kolonizátory a původními indiánskými obyvateli Nového světa.
V druhé části románu pak hrdinka přijíždí do Anglie, kde po krátký čas září na dvoře krále Jakuba Stuarta.
Oslnila celý Londýn, těžce však snášela anglické podnebí a v mladém věku podlehla nemoci.

 

Gordon Noah - Rabbi
Slavná sága zavádí čtenáře do světa prolínání americké a židovské kultury v dnešních Spojených státech.

 

Fast Howard - Přistěhovalci
Rodinná sága zachycuje osudy přistěhovalců z Evropy a Asie do Ameriky na přelomu 19. a 20. století.

 

Votýpka Vladimír - Příběhy české šlechty
Nahlédnutí do vesměs tragických životů lidí pronásledovaných jak Němci, tak i komunisty. Popisuje také
drancování a ničení jejich majetku.

 

Gordon Noah - Poslední žid
Píše se rok 1492 a Španělsko je plně ovládáno inkvizicí. Statisíce židů jsou vyhnány ze svých domovů, aniž by
měli čas sbalit jen to nejnutnější a všude po cestě jim hrozí smrtelné nebezpečí. Třináctiletý chlapec je svědkem
smrti svého otce a bratra, ale raději než by se zřekl své víry, vydává se na dlouhý útěk přes celé Španělsko, na
jehož konci jej čeká nejen svoboda, ale i láska, duševní mír a kariéra doktora a léčitele.

 

Li Cunxin - Poslední Maův tanečník :
Jako jedenáctiletý byl autor vybrán do čínské taneční akademie a odjel od své chudé početné rodiny do Pekingu.
Tam začala léta neuvěřitelně tvrdé dřiny a drilu, ale i stesku a chvil zoufalství. Houževnatý chlapec se
vypracoval na jednoho z nejlepších tanečníků školy a když v době uvolnění po smrti Mao Ce-tunga přijela
kulturní delegace z USA, dostal Li Cunxin nabídku stipendia na americké baletní škole. Tím začal jeho
mnohaletý boj

 

Kožík František - Největší z Pierotů
Příběh slavného pařížského mima Deburaua, který byl po matce českého původu.
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Pargeter Edith - Nebeský strom
Milostný příběh z prostředí středověké Anglie. Navazují na něj romány Zelená ratolest a Šarlatové zrnko.

 

Simons Paullina - Měděný jezdec
Píše se rok 1941 a v Evropě zuří válka, která má brzy osudově zasáhnout i do života hlavní hrdinky Táni a její
rodiny.

 

Cornwell Bernard - Kronika válečníkova
První díl pentalogie z kronik a pověstí z okruhu legendárního krále Artuše. Vypravěč, někdejší Artušův válečník
Derfel, rozvíjí dramatickou fresku událostí, k nimž došlo po smrti krále Uthera.

 

Gordon Noah - Katalánec
Nejnovější román Noaha Gordona, kterého známe jako skvělého vypravěče zejména historických románů z
lékařského prostředí, nás zavede na španělský venkov, do Galicie. Na vinici své rodiny se vrací z toulek po světě
Josep, druhorozený syn

 

Lenteric Bernard - Hiram stavitel chrámů
Hiram má být upálen, ale dojde k záměně a je upálen jiný chlapec. Hiram se uchýlí do Egypta, kde se mu dostane
vzdělání jako princi. Král Šalamoun si jej vybere, aby postavil chrám v Jeruzalémě. Oba muži mají spoustu
velkolepých plánů, dokud na scénu nepřichází krásná královna ze Sáby Balkis.

 

Uris Leon - Exodus
Monumentální román vypráví o tragických osudech židovského národa a o postupném vzniku státu Izrael

 

Waltari Mika - Egypťan Sinuhet :
Historický román z doby panování egyptských faraónů. Hrdinou románu je lékař Sinuhet a jeho pestré
zkušenosti ze života na dvorech faraónů i ze současného života prostých lidí.

 

Berteaut Simone - Edith Piaf
Poutavé svědectví o životě Edith Piaf z pera její o dva roky mladší nevlastní sestry, také zpěvačky Simone
Berteautové. Simone Berteautová popisuje závratný umělecký vzestup Edith, s níž se znala od svých třinácti let
a už se pak nikdy neopustily.

 

Harrod-Eagles Cynthia - Dynastie Morlandů
První díl epické ságy o rodině Morlandů, žijící na drsném severu blízko skotských hranic, je zarámován
vzrušenou dobou války Dvou růží - rodu Lancasterů a Yorků, bojujících o anglický trůn.
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Buck Pearl S. - Dobrá země
Osud Wang Lunga, čínského rolníka, jeho nešťastné ženy O-lan a dětí podává obraz utrpení, bídy a strastí.

 

Chang Yong - Divoké labutě
V poutavém autobiografickém románu čínské autorky, žijící od roku 1978 ve Velké Británii, se prolínají pohnuté
osobní příběhy žen tří generací s neuvěřitelnými zvraty čínské historie 20. století.

 

Selinko Annemarie - Désirée
Historický román líčí osudy dcery marseillského obchodníka a bývalé snoubenky Napoleona Bonaparta, která se
později provdala za generála Jeana-Baptistu Bernadotta, budoucího švédského krále.

 

Edghill India - David :
Biblický příběh o Davidovi je dobře znám. Nikdo však nezná životní příběh této nejúžasnější postavy Starého
zákona tak dobře jako jeho manželka Mikal.

 

Sternbergová Cecilia - Cesta :
Biografie hraběnky Sternbergové, líčící s neobyčejným vypravěčským talentem a s velkou dávkou vnímavosti,
jemného humoru a ironického nadhledu příběh její rodiny, plný událostí a zvratů. Předválečný život
aristokratické smetánky, nacistická konfiskace majetku, krátký návrat na rodová panství, emigrace do USA,
existenční nejistota, nutnost zabezpečit rodinu, zakotvení na Jamajce.

 

Cronin A. J. - A hvězdy mlčí
Děj příběhu je zasazen do hornického městečka Sleescale v Anglii. Příběh začíná v období kolem první světové
války a přenáší se postupně až do počátku 30. let 20. století. Je historií třídních zápasů v anglických dolech.

 

David Petr - 888 hradů, zámků, tvrzí České republiky
Průvodce po historických panských sídlech České republiky. Stručný popis historie hradů, zámků, tvrzí a
zřícenin doplňují pověsti, praktické informace a automapa.

 


