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Cesbron, Gilbert – Vraždíte Mozarta (Kniha sa nachádza v školskej knižnici)
Román francúzskeho autora vydala Mladá fronta Praha v roku 1981. Je to zdanlivo bežný
námet-manželský trojuholník. Prosperujúci podnikateľ zabezpečí svojej rodine, žene
a nadanému synovi Martinovi, pohodlný a príjemný život a odchádza od rodiny za inou
ženou. Život malého Martina sa vývojom udalostí v rodine radikálne mení, opúšťa svoj
„skleníkový“ domov a striedavo žije u láskavého a múdreho starého otca a u jednoduchej
vychovávateľky. Autorov zámer bol, ukázať rozdiel v myslení dospelých a detí. V závere
románu Martinovi rodičia usúdia že „ se vlastně nic nestalo, děti jeho věku projdou vším,
bohudíky ještě nic nechápou ani netrpí“. Ako kruto sa zmýlili.
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Jirotka, Zdeněk – Saturnin (Humorný román)
Saturnin je veľmi svojrázny sluha, ktorý je vždy pripravený čeliť všetkým katastrofám
a nepríjemnostiam života. Jeho schopnosti sú geniálne a zároveň prosté. Pripraví svojmu
pánovi nejedno prekvapenie, napr. presťahuje ho z jeho útulného bytu na loď, s iskrivým
humorom dokáže čeliť otravnej tete Kataríne a jej synovi Miloušovi, s nadhľadom rieši
situáciu, keď je dom deda jeho pána pre záplavy dočasne odrezaný od sveta.Úryvok:“Uměl
dobře vyprávět a pokoj byl naplněn oním zvláštním teskným ovzduším
vzpomínek z mládí, vypravovaných lidmi nad hrobem. Ach ano, tenkrát
to byly staré zlaté časy. Kdysi jsem se domníval, že ty staré zlaté
časy byly někdy na konci 19. stolení a že tenkrát asi bylo na světě
neobvykle dobře. Potom jsem zjistil, že dědečkovy staré zlaté časy
byly docela jindy než staré zlaté časy tatínkovy. Také jsem se
setkal s poměrně mladými lidmi, kteří říkali, že ty staré zlaté
časy byly v době, na kterou se já již pamatuji. Zdálo se to zmatené
a odporovalo si to. Pozdéji jsem pochopil, že staré zlaté časy
spadají do doby, kdy byl mlád ten, kdo o nich hovoří. To znamená, že
naše generace prožívá zlaté časy právě nyní. Podivuhodné.“
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