Osamělý hrdina knihy narazí v antikvariátu na
knížku psanou neznámým písmem a přinese si ji
domů. Tím začíná dlouhé hledání neznámého města,
z něhož kniha pochází a jež žije v podivné symbióze
s Prahou, na jejích okrajích a na rubu známých
prostorů. Vypravěč prochází Prahou za noci, kdy
druhé město ožívá, setkává se s jeho obyvateli, svádí
boje s jeho zvířaty, uniká před zbraněmi obránců
druhého města, sleduje jeho slavnosti a debatuje s
jeho kněžími.

Jeden z nejslavnějších románů světového
písemnictví vyšel poprvé roku 1880. Tento literární
epos je po Zločinu a trestu, Idiotovi a Běsech
považován za vrchol autorovy tvorby. Obsesivní
touha po životě je společným jmenovatelem
psychopatických postav, otce Fjodora a bratrů
Ivana, Dmitrije, Aljoši. Starý Karamazov, děvkař a
opilec, odmítá financovat večírky a alkoholové
eskapády svého nejstaršího syna. Ten před svědky
přísahá, že otce zabije…

Novela debutující prozaičky Zuzany Kultánové je
inspirována skutečným příběhem Augustina
Zimmermanna a jeho dětí, autorce se však podařilo
na pozadí historických událostí a kulis staré Prahy
zachytit nadčasový příběh o bláhové touze hlavní
postavy vymanit se ze své přirozenosti.

Dva mladé páry z Reykjavíku se vypraví na cestu
přes nehostinné planiny středního Islandu. Na
písčitých pláních severně od ledovce Vatnajökull
sjedou v mlze z cesty a narazí do domu v
pustině, jakési pevnosti bez sebemenšího spojení
s okolním světem, kterou obývá podivná stařena
a její manžel a kde se na večer vždy pečlivě
zamyká. V knize se prolínají prvky
psychologického thrilleru s jízlivým komentářem
současných společenských změn, které na
Islandu nastaly v důsledku finanční krize v roce
2008. Tento sofistikovaný, sugestivní a výborně
napsaný příběh patří k nejpozoruhodnějším
knihám současné severské literatury.
V roce 1979 vstoupila Rudá armáda do
Afghánistánu a toto velmocenské dobrodružství se
postupem doby proměnilo ve vleklou a nesmírně
krutou, traumatizující válku, v níž zahynuly téměř
dva milióny Afghánců a 25 000 sovětských vojáků.
Zinkoví chlapci jsou třetí knihou laureátky
Nobelovy ceny Světlany Alexijevičové. Poprvé
vyšla v roce 1989 a v tehdejším Sovětském svazu
způsobila velké pozdvižení, vášnivé diskuse a
dokonce i soudní proces.
h Problém tří těles

V Říši středu zuří Velká kulturní revoluce a Číňané,
kteří nechtějí zůstat pozadu za Sověty a Američany,
se v rámci tajného vojenského projektu pokoušejí
navázat kontakt s mimozemskými civilizacemi.
Třicet let poté začnou na Zemi umírat významní
vědci a vznikají sekty, které vybízejí k návratu k
přírodě. Objeví se nová počítačová hra pro virtuální
realitu, zvláštní, čarovná a znepokojivá, která jako
by ani nepocházela z tohoto světa. Problém tří těles
obdržel prestižní ocenění Hugo za román roku 2015.

Editorka Jana Čeňková sestavila výbor Sládkovy
poezie pro děti tak, že zohlednila autorovu tvorbu
v celém jejím spektru, od známějších po zcela
neznámé texty. Ilustrátor Filip Pošívač pak
moderní a vtipnou ilustrací zprostředkovává
klasickou poezii J. V. Sládka současné generaci.

Petr Sís s empatií, lehkostí a citem pro dobovou
atmosféru vypráví příběh legendárního
francouzského letce, dobrodruha a spisovatele
Antoina de Saint-Exupéryho (1900–1944).
Mimořádně zpracovaný obrazový životopis
sleduje rodinné zázemí, dětské sny, práci pro
leteckou poštu i osudový poslední let nad
Středozemním mořem. Je to portrét muže, jenž s
oblibou četl i psal přímo v kokpitu letadla,
odvážně překonával hranice dosud možného a
zároveň zůstal velkým snílkem.
Autor převyprávěl známé i méně známé bajky
a naše nakladatelství oslovilo děti ze všech
koutů republiky, aby si libovolnou bajku
vybraly, přečetly a poslaly nám k ní ilustraci.
Sesbírali jsme stovky obrázků a vybrali ty,
které nakonec skončily v téhle úžasné knize.

Básničky spisovatele Miloše Kratochvíla se těší
už dlouhá léta velké oblibě u dětí.
Učí se je ve škole, chodí s nimi na recitační
soutěže a na besedách je s chutí recitují
samotnému autorovi. Je rozdělen na oddíly
Neuvěřitelné, Zamilované, Zvířecí, Rodinné a
pár básniček na úplný konec.
Každý má svou lajnu

Sourozence Adama a Kateřinu pojí s ostatními
nejen život na malém městě, společná škola a
přátelství, ale především florbal. Trénují několikrát
týdně a doufají ve vítězství v krajském poháru.
Sportovní úspěch však zdaleka není jejich jedinou
starostí. Doma to houstne, rodiče se hádají a
Richardova parta volí stále drsnější praktiky.

Úžasný román se zvířecími hrdiny, inspirovaný
Voláním divočiny a Lvím králem.

Rybářská vesnice někde na konci světa, u jezera,
které vysychá a zlověstně vyhrnuje břehy. Muži
mají vodku, ženy starosti a děti si škrábou ekzémy.
Co má Nami? Nami nemá nic — jen bábu s
tlustýma rukama. Nami nemá nic, jen život před
sebou: první lásku, o kterou ho připraví ruští vojáci,
a pak to všechno další. Raději na to nemyslet.
Ale když život začne na úplném konci světa, možná
že skončí na jeho začátku.
Bianca Bellová napsala brilantní novelu, která se
podobá i nepodobá jejím předchozím knihám.
Zůstává syrovost vidění, přesný a úsečný jazyk.
Je zima roku 1954 a devítiletá Mira se přes zákaz
rodičů vypraví k řece jezdit na ledových krách.
Spadne do vody, čímž se její neposlušnost prozradí,
a je za to potrestána tím, že na rodinné oslavě
nedostane zákusek. Nevinná příhoda z dětství však
pro Miru znamená zásadní životní zvrat. Následuje
tragédie, která ji na dlouhá léta připoutá k nemluvné
a depresivní tetě Haně a odhalí pohnutou rodinnou
historii, jež nadále popluje s proudem jejího života
jako ledová kra. Příběh vychází ze skutečných
událostí.
Narodila se v porodnici, přesto je úředně nalezenec.
Když ji totiž Ina s Jaromírem ke svým dvěma
biologicky vlastním synům adoptovali, měla téměř ve
všech kolonkách rodného listu vepsán údaj
Nezjištěno. Ina rozuměla trápením, která Malce její
složitý příběh přinášel. Toužila stát při ní, ale
mnohdy to zkrátka nevyšlo. Dvaadvacetiletá Malka
se dostává do nečekané životní situace, která ji nutí
zaplnit prázdná místa svého života a odpovědět si na
otázku, co vlastně dělá mámu mámou.

Kniha o Antonínu Dvořákovi vypráví mladým
čtenářům příběh hudebního génia, o kterém lze
bez nadsázky říci, že je nejslavnějším Čechem.
Byl autorem nejhranějších skladeb v dějinách
hudby, vychoval celou generaci svých
následovníků v Čechách i ve Spojených státech,
je symbolem české kultury pro celý svět.
Obrazy a stručná vyprávění nás provedou
životními osudy pokorného a prostého člověka,
který nade všechnu slávu miloval svou rodinu a
svůj domov.

Kniha drobných příběhů, úvah, zamyšlení a
filozofických postřehů známého a oblíbeného
autora, poupravená k 25. výročí vydání.

Stále živé dílo italského klasika patří k vrcholům
commedie dell´arte. Klasickým postavám
vévodí a nečekané zápletky musí řešit
Truffaldino, který slouží dvěma pánům (sám
netuší, že jeden z nich je dívka převlečená za
muže). Temperamentní komedie vrcholí
tradičně šťastným koncem milostné zápletky.

Vrcholné dílo V+W, které vzniklo v roce 1935, kdy
Evropu ohrožoval nástup fašismu, lákalo do
Osvobozeného divadla nadšené publikum. To tleskalo
humoru hry i protagonistů souboru Voskovce a
Wericha, stejně jako hudbě a písním Jaroslava Ježka.
Kulisa „středověku“, ve které básník François Villon
vede svůj protest proti zkorumpovaným pánům u
moci, je podobenstvím tehdejší společnosti.
apek, Karel Čapek - Ze života hmyzu

Komedie o třech aktech s předehrou a epilogem

Dílo ruského klasika na prknech Stavovského
divadla v režii uměleckého šéfa činohry Daniela
Špinara a v programové brožuře, která obsahuje
celý originální překlad hry od Leoše Suchařípy.

