
  

Ďábel v Bílém městě, kritiky oceňovaný 
bestseler, je beletrizovaná literatura faktu o 
skutečném příběhu masového vraha H. H. 
Holmese, amerického Jacka Rozparovače, 
který roku 1893 v Chicagu za Světové 
kolumbovské výstavy zavraždil desítky, 
možná až stovky žen ve svém speciálně 
zkonstruovaném domě, obrovském bludišti 
plném mučíren, propadlišť, piteven a 
slepých uliček. Vrah, který měl ve svém 
doupěti dokonce i plynovou komoru, byl 
nakonec usvědčen a poslán na šibenici.  

 

Martelovo veselé i smutné zkoumání fenoménu 

náboženské víry. Je lepší věřit, anebo nevěřit, a 

jak se vyhnout neblahým důsledkům obojího? Na 

to odpovídají tři příběhy. První se odehrává v r. 

1904, kdy se mladý muž jménem Tomas vydal 

pozpátku na pouť do portugalských hor. Druhý 

příběh nás přenese do r. 1938, kdy jistý lékař 

provádí ohledání těla jistého starce, ale musí se 

při tom vyrovnávat s neochvějnou přítomností 

jeho vdovy. V třetím příběhu se setkáváme s 

americkým senátorem, jehož život a kariéra jsou 

navždy proměněny během návštěvy útulku pro 

opuštěné šimpanze. 
 

Bezejmenný hrdina Cobainových žáků nás provede 

od idylického dětství přes základku a učňák až do 

dospělosti. Jinak řečeno z pískoviště k nadšenému 

objevování světa, kdy je člověk Lennonem, ale 

taky trochu Kerouacem, přes temný opar chlastu, 

drog a vědomí, že nikdo to tu nepřežije, až po 

rezignované poznání, že ráčkující kluci dělají ve 

skladu. Příběh jako každý druhý. Co ale z Pechova 

románu dělá skvost, je přesně odposlouchaný 

jazyk, vytříbený cit pro dialog a smysl pro humor, 

byť většinou šibeniční.  
 



Kniha L. Novákové potěší mladší i dospělé 

čtenáře historické fantasy. Neobyčejně strhující 

děj se točí kolem války o trůn, kterou musí 

svést mladý následník proti intrikánskému 

otčímovi. Princi a jeho sestře nezbývá než 

opustit domov, postavit se nebezpečnému 

nepříteli a bojovat, každý po svém, za vlastní 

čest a za všechno, na čem jim opravdu záleží. 

Ve víru bouřlivých událostí se královští 

sourozenci vnitřně proměňují a dozrávají, ale 

rozhodující bitvu mají teprve před sebou. 

Naštěstí na ni nezůstanou sami. Vždyť jejich 

protivník se nezastaví před žádnou podlostí…  
 

 

 

Gamebooková kniha vypráví napínavý příběh 

dvou současných dětí, Vojty a Klárky, které se 

nedopatřením dostanou do minulosti a ocitnou 

v Praze Rudolfa II. Kniha je určena především 

pro děti mladšího školního věku a kombinuje 

čtení s logickými úkoly, jejichž splnění 

posouvá děj dopředu. Děti se přirozenou 

zábavnou formou dozvídají informace z české 

historie a poznávají naše hlavní město z trochu 

jiného úhlu.. 

 

 

Demi je patnáct. Žije s rodiči na předměstí 

australského města. Sní své sny a nic jí 

neschází. Jednoho dne se ale vše změní a Demi 

si musí zvykat na novou školu, najít si nové 

kamarády, a dokonce se naučit nový jazyk a 

poznat novou kulturu. Kniha Šepot je o 

objevování sebe sama a svého místa v životě.  

Chrissie Keighery-Perry je uznávaná australská 

spisovatelka, která napsala více než třicet 

románů především pro děti a mládež. 

 

 



 

 

Ernest Hemingway obdržel Nobelovu cenu „za 

mistrovství v umění vyprávět, naposledy prokázané 

v díle Stařec a moře, a za to, jak ovlivnil literární 

styl své doby.“ Hemingwayova novela se brzy po 

svém prvním vydání roku 1952 stala jedním ze 

zásadních děl moderní americké prózy. Vychází 

v novém překladu. 

 

 

 

Námět k románu Goethe načerpal při své praxi 

praktikanta u soudu. Kromě vlastní lásky posloužila 

autorovi jako námět sebevražda jeho kolegy. 

Utrpení mladého Werthera je kombinací románu v 

dopisech a románu-deníku, v němž spisovatel 

dokázal geniálně skloubit bohatý vnitřní svět 

hlavního hrdiny, vylíčení jeho duševních stavů, a 

autenticitu, kterou celému textu dodávají poznámky 

a zpráva o Wertherově smrti. Nový překlad. 

woodová - Příběh služebnice  

 

Proslulý román kanadské spisovatelky vykresluje 

pochmurnou vizi blízké budoucnosti Spojených 

států amerických, které se z demokratických výšin 

propadly do hrůz totalitního režimu. V okovech 

nemilosrdného klerofašistického režimu se z 

každého, kdo se proti němu jakkoli prohřeší, stává 

otrok. Z plodných žen pak ještě něco mnohem 

horšího – služebnice, jejichž úkolem je rodit děti, s 

nimiž se nikdy nesetkají…Kniha byla odměněna 

Cenou Arthura C. Clarka pro nejlepší román roku. 

 



 

Dědeček odešel před dvaceti lety na nákup a už 

se nikdy nevrátil. Jeho třináctiletý vnuk Julek se 

jednoho dne rozhodne ho najít. Cesta míří 

nejprve do Egypta, kde ho posvátný skarabeus 

zavede do nitra pyramidy. Další dobrodružství v 

paralelním čase, do nějž proletí skrze bezedný 

kufr ve Ztrátách a nálezech, už prožívá ve 

společnosti kamarádů Aliny a Helmuta. 

Ve zdánlivě bezvýchodných situacích jim 

pomáhá tajemná Příručka mladého hledače, jejíž 

původ není jistý, ale která je umí podivuhodně 

podpořit a vést i ve chvílích naprosté 

bezradnosti. Knížku o dospívání, hledání 

kamarádů, první lásky i sebe sama ilustrovala přední česká umělkyně Eva 

Koťátková. 

 

Výpravný komiks napsaný ke stoletému výročí 

vniku československých legií v roce 1914 vás 

zavede na všechna bojiště, kde naše národní 

vojenské jednotky za první světové války 

působily. Děj knihy se drží známých historických 

faktů i autentických pamětí legionářů. 

Chronologicky sestavené události vás seznámí se 

založením České družiny, zárodkem našich legií v 

Rusku, stejně tak se spontánním vznikem 

československých jednotek v Paříži či v řadách českých válečných zajatců 

v Itálii. Komiks také přibližuje složité politické souvislosti vedoucí k 

Velké válce, k bolševické revoluci v Rusku nebo k 

rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku našeho 

samostatného státu. 

 

 

 

 

 



Ishigurův tragikomický, krutý, ale také 

nádherně stylově vycizelovaný příběh značně 

narušuje tradici ostrovního „komornického 

románu“, založenou zábavnými prózami Jane 

Austenové nebo P. G. Wodehouse.  

Nejslavnější kniha jednoho z 

nejpozoruhodnějších britských spisovatelů 

současnosti, jehož dílo vytrvale poukazuje na 

ostrovní snobismus a všeničící uzavřenost, byla 

roku 1989 odměněna Bookerovou cenou a patří 

k nejpůsobivějším psychologickým románům 

poslední čtvrtiny 20. století.  

 

Jmenuji se Kvothe. Unášel jsem spícím 

mohylovým králům ukradené princezny. Spálil 

jsem město Trebon. Strávil jsem noc s Felurian a 

odešel živý a při smyslech. Byl jsem vyloučen z 

Univerzity ve věku mladším, než na ni lidé 

obvykle vstupují. Mluvil jsem s bohy, miloval 

ženy a skládal písně, při kterých minstrelové 

vzlykali. Možná jste o mně slyšeli.Tak začíná 

Kvothův příběh - od jeho dětství strávené ve 

skupině potulných herců, přes léta prožitá jako 

polodivoký sirotek na ulicích zločinem prolezlého města až po drzý a 

nepřehlédnutelný vstup do obtížného a nebezpečného studia magie na 

slavné Univerzitě.  

 

Kniha obsahuje nejznámější  příběhy z Bible, ale také 

písně, proroctví, modlitby a napomenutí. Jan Sokol, 

významný český filosof, se snažil vybrat hlavní a 

známé, ale i některé neznámé příběhy, dále 

charakteristické, důležité a živé ukázky z ostatních 

biblických knih a textů. Na konci knihy čtenář najde 

výkladové články J. Sokola, v nichž se nepokouší o 

soustavný výklad textů, ale dává přednost jednotlivým 

pohledům, výkladu a vysvětlení některých důležitých 

biblických postojů, pojmů a rysů. 



 

V této knize najdete sedm básnických sbírek, 

které autor považoval za stěžejní.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Moliere patří k nejslavnějším dramatikům éry 

francouzského i světového klasicismu. 

Francouzskému divadlu jeho doby je věnován druhý 

svazek ediční řady Největší dramatici, bohatě 

ilustrovaná kniha, která nám přiblíží Francii 

Molierovy doby i jeho životní osudy. V hlavní části 

představuje Renáta Fučíková v převyprávění pro 

mladé čtenáře pět nejznámějších Molierových 

komedií  a přidává navíc dvě dramata od slavných 

Moliérových současníků, jimiž byli Jean Racine 

(Faidra) a Pierre Corneille (Cid).  

 Rosten - Pan Kaplan má ...  

 

Jedna z nejoblíbenějších humoristických knih tohoto 

století v kongeniálním překladu Antonína Přidala.  
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