Vďaka 2% z Vašich daní venovaných OZ Brána poznania
pribudli v roku 2017 do Krajskej knižnice v Žiline aj tieto knihy:

Najslávnejšia Burroughsova kniha
„satirická fantázia“ z roku 1959,
ktorej pôvodné vydanie sa dočkalo
súdneho procesu i zákazu predaja
pre údajnú obscenitu. Dnes je
považovaná za majstrovské dielo,
v ktorom sa miešajú pekelné
litánie zo sveta feťáckych vízií
s drsnými vtipmi, nekompromisnou
satirou
a prorockými
víziami
budúcej spoločnosti, pred ktorými
by aj George Orvell onemel.

Príbeh čerstvo rozvedenej Ráchel býva často prirovnávaný ku
Stratenému dievčaťu (The Gone Girl) alebo ku románu Dřív než
půjdu spát Rachel každé ráno cestuje tým istým vlakom do
Londýna. Vie, že pri jednom návestidle spoj vždy zastaví a že si
chvíľu môže prezerať domy s malými záhradkami. Dokonca má
pocit, akoby obyvateľov jedného z nich už poznala. Volá ich Jess
a Jason a ich život sa jej zdá dokonalý. Škoda, že ona nemala
toľko šťastia. Rachelino manželstvo sa rozpadlo, nedávno prišla
o prácu, býva v podnájme a každý deň predstiera, že chodí do
roboty. Potom však uvidí niečo šokujúce - oznam v novinách, že
„Jess“, pani dokonalá, je nezvestná - a odrazu sa všetko zmení.
Rachel má konečne šancu stať sa súčasťou života, ktorý
pozorovala len z diaľky, a ukázať, že je oveľa viac, ako iba
dievča vo vlaku. /v angličtine/

Slušné správanie je to najcennejšie, čo môžu dať
rodičia svojim deťom. Naučiť ich pozdraviť, vhodne
sa obliekať, správať sa zdvorilo na ulici, na návšteve,
v reštaurácii, vypestovať v deťoch správne návyky,
ako držať príbor, pohár, ako sedieť pri stole - to sú
hodnoty, ktoré ich budú sprevádzať po celý život a do
značnej miery budú rozhodovať o tom, či Vaše deti
budú raz úspešné vo svojej profesii i v osobnom
živote. Rovnakú príležitosť ovplyvniť budúci život detí
majú aj ich starí rodičia a učiteľky v materských
školách.

Knižka obsahuje 13 básní nasledujúcich v dejovej línii, v príbehu o
mackovi, ktorý stratil svoje papučky a pri ich hľadaní spoznáva iné
zvieratká, objavuje rôzne miesta a zažíva krátke, symbolické stretnutia.
Básne sú citlivé a metaforické, tematicky blízke deťom od 2 do 6 rokov a
ich spôsobu nazerania na okolitý svet, ktorý každodenne objavujú.

Róbert Bezák si nevynucuje pozornosť. Nechce karhať
a neponúka zaručený návod na spásu a šťastie. V tejto
knihe sa rozpráva s čitateľom o viere a láske, o
priateľstve, ale aj o odchádzaní a samote. Uvažuje o
tom, ako moc mení ľudí, ktorí nie sú na ňu dostatočne
zrelí. O ťažkých témach hovorí s pokojom a pokorou
človek...

Kniha V zajatí geografie vychádza v dvoch desiatkach krajín a
sprevádza ju povesť výnimočného sprievodcu modernými dejinami,
ktorý na relatívne malej ploche zhrnul to najdôležitejšie, čo
potrebujete vedieť o súčasnom svete. Geografické pomery
ovplyvnili vývoj celého ľudstva a dodnes ovplyvňujú správanie
politikov. Ich rozhodnutia sú limitované pohoriami, riekami,
púšťami aj oceánmi. Ak sa ste sa pýtali, prečo je Putin posadnutý
Krymom, prečo boli Spojené štáty predurčené stať sa svetovou
veľmocou, alebo čo stojí za čínskou expanziou, máte v rukách tú
správnu knihu.
.

Román o Tamine, a vo chvíli, keď
Tamina odchádza zo scény, je to
román pre Taminu. Ona je hlavnou
postavou i hlavným poslucháčom
a všetky
ostatné
príbehy
sú
variáciou jej príbehu a zbiehajú sa
v jej živote ako v zrkadle. Je to
román o smiechu a o zabudnutí,
o zabudnutí a o Prahe, o Prahe
a o anjeloch. Vôbec nie je náhoda,
že mladík, ktorý sedí za volantom,
má anjelské meno Rafael.

