
 
 
 

Na Grega toho začíná být trochu moc. 
Jediné, co mu doopravdy jde, jsou videohry, 
jenže rodiče trvají na tom, že by si měl 
rozšiřovat obzory a dělat taky něco jiného. 
Když Greg najde ve sklepě starou kameru, 
má konečně v ruce důkaz svého nezměrného 
talentu, a hned začne spřádat plány na 
hororový film. 

 

 

 

 

Catrina se s rodinou stěhuje na pobřeží Severní 

Kalifornie a není zrovna nadšená, že musí opustit 

svoje kamarády a zázemí. Jenže její sestra Maya 

trpí vážnou nemocí, proti níž působí vlhký, slaný 

vítr, vanoucí od moře. A léčivé účinky prý nejsou 

to jediné, co vítr do městečka Bahía de Luna 

přináší. Sestry ze všech stran slyší, že tu žijí 

duchové.  

 

 

 

 

Adventní příběh známého norského spisovatele 

ocení čtenáři od 9 do 90 let.  

Hlavní hrdina Jáchym se snaží objasnit záhadu 

kolem zmizení dívky Elisabet, která se vydala na 

cestu časem i prostorem do Betléma, kde se právě 

narodil Ježíš. 

 

 



 

Jsou tady. Slyším je! Chodí po palubě, naříkají. 

Duchové. Duchové jsou na mé lodi! Říkal jsem 

Margaret, že má na vyvolávání duchů zapomenout. 

Je to přece podvod. Ale když přijdou sami…? 

Elisha Kane byl kapitán záchranné výpravy, která 

se měla vydat po stopách polárního objevitele 

Johna Franklina. Expedice vyrazila k severu v 

květnu roku 1853. Když se po dlouhých a 

vyčerpávajících měsících přiblížila k severnímu 

pólu, na palubě se začaly dít zvláštní věci… 
á - Ďáblova písmena  

 

 

 

Jean-François de La Pérouse byl francouzský 

námořní důstojník a objevitel. Když jej roku 1785 

vyslalo ministerstvo námořnictví na expedici do 

Tichomoří, zastavil se La Pérouse na ostrově 

Tenerife a vyslal dva členy posádky na vrchol 

obávané hory Pico de Teide. Marně je Španělé od 

výstupu zrazovali. Námořníci byli zvědaví, jaké 

tajemství hora ukrývá. Spatřili je. Ďáblova 

písmena, která prý přináší samé neštěstí. Je to jen 

pověra? A jak skončí La Pérousova výprava?  

 

 

Poznejte na stránkách knihy dobrodružný život 

Emila Holuba, od jehož narození letos uplyne 170 

let. Tohoto cestovatele neobdivovali jen Češi, které 

ohromil rozsáhlými sbírkami ze svých cest, ale i 

samotní Afričané. Jako lékař mnohé z nich 

uzdravil, a když si dokázal ochočit i opuštěné lví 

mládě, domorodci před ním začali ve strachu a úctě 

uhýbat. Ovládal totiž lví kouzlo. 

 

 

r - Kouzelný kalendář  

 



 

 

Série, která se díky svému originálnímu černému 

humoru zařadila mezi bestsellery literatury pro 

mládež. V druhé knize kultovní série jsou 

sourozenci Baudelairovi svěřeni do péče 

výstředního strýčka Montyho a tráví čas ve 

společnosti zajímavých plazů. Chvíle pohody však 

bohužel nemají dlouhého trvání a sourozence znovu 

začnou pronásledovat nešťastné příhody. 

 

 

 

Horác by se coby vyslanec v cizí zemi neměl 

vměšovat do vnitřních záležitostí – ale nedokáže 

nečinně přihlížet, jak se křivopřísežný šlechtic 

pokouší uchvátit trůn. Horác odjel s vojenským 

poselstvím ke dvoru císaře Nihon-džinu. Od té doby 

už uplynuly celé měsíce, a on se dosud nevrátil. Pak 

Evanlyn dostane zprávu, že v Nihon-džinu vypuklo 

povstání sendžiů proti právoplatnému císaři a Horác 

se rozhodl zůstat a postavit se na stranu svrženého 

panovníka.  
 

 

 

Will coby plnohodnotný hraničář pečující o vlastní 

léno se záhy přesvědčí, že v každé, dokonce i v té 

sebeospalejší díře se mohou dít věci ohrožující životy 

lidí i bezpečnost celého království. Než se naděje, 

ocitne se spolu s Alyss ve víru nového dobrodružství, 

které ho zavede do odlehlého léna daleko na severu. 

Zde má tajně vyšetřit, jaká pravda se skrývá za 

místními zvěstmi o čarodějnictví.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ve druhém dílu tetralogie Geniální přítelkyně italské 

autorky Eleny Ferrante je přesvědčivě zachyceno 

období mládí dvou přítelkyň Eleny a Lily, 

objevování vlastního těla a sexuality. Toto téma 

rezonuje s historickým pozadím děje, s báječnými 

šedesátými lety, kdy se Itálie jakoby probouzí k 

životu, poznává zábavu, bezstarostnost, hmotný 

blahobyt (či alespoň jeho iluzi). Přichází sexuální 

revoluce, ale i studentské a dělnické nepokoje, 

vyostřují se střety mezi pravicí a levicí…  

 

 

 

Z geniálních přítelkyň Eleny a Lily se staly mladé 

ženy. Zdá se, že se jejich cesty definitivně rozcházejí. 

Elena se stěhuje do Florencie, kde chce budovat 

spisovatelskou kariéru, Lila zůstává v bídě neapolské 

periferie.  

Po opojení svobodou a prosperitou báječných 

šedesátých let přichází jako drsné vystřízlivění 

„olověná“ léta sedmdesátá, kdy je Itálie zmítaná 

teroristickými útoky pravicových i levicových 

extremistů, prostředí univerzit i kulturních institucí se 

politizuje, vykřikují se zde hesla o nutnosti třídního 

boje, studenti i intelektuálové se angažují, ale podmínky dělníků, zejména 

v Kampánii sužované camorristickými klany, se nijak nelepší.  

 
on - Zázrační hoši  

 

Profesor tvůrčího psaní Grady Tripp vláčí na hřbetě 

nejen krizi středního věku a následky svého uměřeně 

prostopášného života, ale také břemeno nedopsaného a 

podle všeho nedopsatelného románu Zázrační hoši. Dva 

a půl tisíce stran bobtnajícího opus magnum jako by se 

svému autorovi smálo do obličeje, a přitom nebylo než 

výčtem jeho selhání, marných nadějí a promarněných 

příležitostí. A Grady, místo aby psal, balí jointy a před 

studenty se tváří jako druhý Henry Miller.  



 

Je vtipný jako Borat, chytrý jako Woody Allen, 

neodbytný jako Michael Moore. To je Tuvia 

Tenenbom. Po úspěchu na knižním trhu v Izraeli a 

Německu, kde jeho knihy zapůsobily jako zjevení a 

staly se bestsellerem, má nyní i český čtenář 

možnost seznámit se s fenomenálním Tuviou 

Tenenbomem. Izraelsko-americký novinář, 

spisovatel a dramatik procestoval Ameriku křížem 

krážem, mluvil se stovkami lidí, od politiků po 

bezdomovce, od ropných magnátů po aktivisty, od 

indiánů po černochy, od Židů po bílé rasisty.  

 

 

Po úspěšných románech Selský baroko a Rybí krev 

završuje Jiří Hájíček svou volnou „venkovskou 

trilogii morálního neklidu“ do minulosti české 

vesnice následuje nyní román ze současnosti. Opět 

silný příběh, v němž kromě lidí tentokrát hrají 

důležitou roli pozemky — zděděná pole a spory 

kolem jejich vlastnictví. Venkovská krajina 

jihočeských blat je vůbec v textu silně přítomna a 

kromě jedinečné atmosféry dodává příběhu i 

historický kontext a také nepřímo vstupuje do 

osudů hlavních postav.  

o  

 

Jeremiáš je jiný. Žije ve světě, který má svá přísná 

pravidla, ve světě, kde každý den v týdnu má jinou 

barvu a kde jsou krajíce chleba kulaté. Se světem, v 

němž žije maminka se sestrou, si příliš nerozumí, 

nevyzná se v něm. Ale nevadí mu to, má přece ten 

svůj. Ostatním sice občas připraví horkou chvilku, 

ale ani milující maminka, ani dvouvaječné dvojče na 

něj nedají dopustit. Hlavně aby jim Jeremyho nedali 

do ústavu, to by nepřežily.  

 

 
 



 

Nejslavnější kanadská kniha (nejen) pro děti, 

přeložená do více než čtyřiceti jazyků, kterou čtenáři 

po celém světě milují už více než sto let, to je Anna ze 

Zeleného domu. A čím že si rusovláska Anna čtenáře 

získala? Především svou bezprostředností, obrovskou 

fantazií, laskavým srdcem, ale hlavně nezdolným 

optimismem, se kterým zdolává všechny nezdary. 

Nesmrtelný příběh legendární rusovlásky v novém, 

nezkráceném vydání. 

Třináctiletého Conora navštěvuje noc co noc netvor. 

Není to však ten, kterého Conor očekával - ten z noční 

můry, jež ho pronásleduje od doby, kdy jeho maminku 

začali v nemocnici týrat neúspěšnými léčebnými 

procedurami. Tenhle netvor je jiný. Je to tajuplný 

přízrak z dávných časů, ukrývající se v podobě starého 

stromu za domem. Je tu proto, aby Conorovi vyprávěl 

tři příběhy. Na oplátku ale něco chce. Tu 

nejnebezpečnější věc ze všech. Chce pravdu.  

 

 


