
 
 

Rozsáhlá vzpomínková próza světoznámého 
izraelského autora je knihou v mnoha 
ohledech výjimečnou a výjimečný je i její 
ohlas. Oz v ní vytvořil své nejlepší a také 
nejosobnější dílo, které spojuje rodinnou ságu 
se vznikem židovského státu.  
 
 
 
 

 

 

 

Svěží novela civilně a bez okázalosti mapuje třicet 

roků v životě dívky narozené v polovině 70. let. 

Mohlo by se zdát, že se v ní nic dramatického 

neděje, přesto však Johana vypovídá o historických 

událostech i osobních prožitcích leckdy 

výmluvněji, než dovedou zachytit vypjaté scény. 

Johana nese i svérázný literární rukopis. O 

jednotlivé dekády se postaraly tři výjimečné 

autorky. 

 

 

 
 

Hukot času je fiktivní historií vztahu ruského 

skladatele Dmitrije Šostakoviče ke stalinskému 

systému – a obecně obrazem lidské svobody ve 

světě, kde je život v područí totalitního režimu. 

Hlavním motivem je jemná hranice mezi 

zbabělostí, neutralitou a statečností, která se v 

takovém světě vytváří – téma pro českého čtenáře a 

naši historii více než aktuální. 

n - Hřbitovní hlína  

 

 

 

 



 

 

Kultovní klasika irské literatury Hřbitovní hlína vyšla 

poprvé v roce 1949 a od té doby se dočkala filmového 

i divadelního zpracování, nicméně přeložena byla jen 

do mála jazyků. Důvodem není jen to, že překladatelů 

z irštiny bývá všude krom britských ostrovů pomálu, 

ale i obrovská náročnost textů, který jiskří slovními 

hříčkami, využívá úzce vymezeného connemarského 

dialektu atd.  

s - Gentleman v Moskvě  

 

 

 „Vytáhněte paty z Metropolu a budete na místě 

zastřelen,“ zní doživotní rozsudek bolševického 

tribunálu nad hrabětem Alexandrem Iljičem 

Rostovem za autorství „nebezpečné“ básně. Tak 

začíná strhující příběh klenoucí se třicet let od vzniku 

Sovětského svazu přes Velkou vlasteneckou válku až 

po nástup Chruščova k moci.  

Gentleman zvítězil v anketě Kniha roku 2017 The 

Times, Sunday Times, Daily Express a Irish Times. 

 
 

V Shaker Heights, poklidném předměstí Clevelandu, 

dbají lidé na to, aby měli všechno přesně podle 

šablony – stejné trávníky, stejné domy, a také aby žili 

stejné životy. Elena Richardsonová ztělesňuje tuhle 

idylku úspěšné americké středostavovské rodinky 

devadesátých let naprosto dokonale. Richardsonovi, 

kteří mají čtyři děti, pronajmou byt nekonformní 

chudé fotografce Mie s dospívající dcerou. Tyhle dvě 

rodiny se postupně pořád víc prolínají, ale od začátku 

víme, že se jejich odlišné světy střetnou a povede to 

ke katastrofě… 
 

 

 

 

 

 



 

 

Slavné románové dílo je sporem o tom, má-li člověk 

možnost svobodného rozhodování a zda může svůj 

život nějak ovlivnit. Jako hlavní postavy vystupují 

Jakub a jeho pán. Bez předchozího představení se, 

vysvětlení odkud přišli a kde se vzali, se pouštějí do 

dialogu o filozofických otázkách. Víme pouze, že 

Jakubův bývalý pán je kapitán. Současného pána se 

Jakub táže na spousty věcí. Pán hájí idealistický 

názor na lidskou svobodu. Nový překlad. 

 

 

Románová senzace z Francie popisuje s mimořádnou 

otevřeností a syrovostí autorovo strastiplné dětství, 

poznamenané sociálně a kulturně omezeným 

prostředím chudého severofrancouzského venkova, 

ale také jeho postupně odhalovanou homosexualitou. 

Louisův výjimečný debut zaznamenal od svého 

vydání neuvěřitelný ohlas: knihy tehdy 

dvaadvacetiletého studenta se jen ve Francii prodalo 

přes 300 000 výtisků a byla již přeložena do více než 

dvaceti jazyků.  

 

 

Žijeme v době, kdy jeden lživý příspěvek na 

Twitteru či Facebooku má větší dosah než 

systematická práce investigativních novinářů. 

Posilují populisté, kteří sbírají body kritikou 

establishmentu, i když sami mají z vlastního 

elitního postavení dlouhodobý prospěch. 

Výdobytky demokracie jako svoboda slova či 

nezávislost médií jsou necelých třicet let po 

listopadu 1989 zpochybňovány. 

Šéfredaktor týdeníku Respekt popisuje 

dobrodružnou českou cestu od vzniku republiky po 

současnost a zasazuje dnešní politické a 

společenské události do historického a evropského kontextu.  
 

 



 

Klárčin děda Tomáš je kominík. Jednoho špatného 

dne spadne ze střechy a zůstane na dlouhé měsíce 

připoutaný na lůžko. Klárka je najednou sama a 

začíná její legrační i strastiplné putování po 

domácnostech jedenácti „babiček“. Jak se brzy 

dozvíme, není tak jednoduché postarat se na pár 

měsíců o jednu malou holku s docela velkým nosem 

a zálibou v hraní na klavír.  

Knížka je napsána úsporně, s citem pro dětského 

čtenáře a jemným smyslem pro humor, který pobaví 

i rodiče. 

 
 

Prašina je tajuplné místo, temný ostrov uprostřed 

zářící Prahy. Nikdo neví proč, ale na Prašině 

nefunguje elektřina. Lampy tu nesvítí, tramvaje 

nejezdí, rádio nehraje, mobil je bez signálu. 

A v téhle strašidelné čtvrti pátrá Jirka se svými 

kamarády Tondou a En po dávném tajemství, které 

by mohlo změnit svět. Jejich dobrodružství je o to 

nebezpečnější, že při tom musejí čelit partě všeho 

schopných dospělých chlapů, kteří mají stejný cíl. 

Foglarovsky laděný a mimořádně napínavý příběh 

doplňují ilustrace, které čtenáře vezmou přímo do 

nitra Prašiny. 

 

Představte si, že ve vaší rodné zemi se začíná 

všechno měnit. Pro některé lidi jsou tyhle změny 

smrtelně nebezpečné. A mezi ně patří i váš táta. 

Přesně tohle zažívá v roce 1933 malá Anna. Dosud 

měla běžné starosti školačky, ani si moc nevšímala 

plakátů s kníratým mužem vylepených všude po 

městě. Ale jednoho dne její tatínek zmizí a 

zanedlouho ji a jejího bratra Maxe maminka 

odváží v děsivém utajení pryč od všeho, co Anna 

dosud tak důvěrně znala, od domova, kamarádů i 

milovaných hraček. Stávají se z nich uprchlíci s 

nejistou budoucností… 
 



 

Pohřbený obr je nejnovější próza držitele Nobelovy 

ceny za literaturu za rok 2017. Děj románu zasadil 

autor do počátků raného středověku, kdy se 

Británie, kterou dávno opustili Římané, 

nezadržitelně mění v trosky. Král Artuš jistě 

vykonal pro smír na ostrově své, ale i on už se 

odebral do propadliště dějin a neklidnou zemí 

bloumají různá individua, včetně těch 

nadpřirozených.  

i - Nabarvené ptáče  

 

Žil byl v jednom velkém polském městě malý kluk. 

Bylo mu šest let a psal se rok 1939. Vystrašení 

rodiče poslali své dítě na venkov, aby tam válku v 

nějaké náhradní rodině v bezpečí přečkalo. Snědý 

kluk s černými vlasy a tmavýma očima, podezřelý z 

toho, že je Žid nebo Rom, není však nikde vítán. Je 

symbolem nepřítele německé říše a pověrčiví 

venkované v něm vidí vyslance zla, který k sobě 

přitahuje smůlu a neštěstí. Chlapec nikde dlouho 

nevydrží, je nucen putovat z vesnice do vesnice a 

chránit si holý život.  

 

 

Irsko zasáhla hospodářská krize, a tak se v Corku 

všichni mají co ohánět, aby přežili. 

Středoškolákovi Ryanovi před pár lety umřela 

máma a otec to nenese moc dobře – chlastá a 

vyskytuje se doma spíš nepředvídatelně. Jediným 

světlým paprskem v Ryanově životě je Karine, 

vtipná a děsně sexy. A piano.  

 

 



 

Průkopník německého grafického románu a jeden 

z nejlepších současných německých komiksových 

autorů Reinhard Kleist vypráví pravdivý příběh 

polského Žida, boxera Hercka Hafta, který přežil 

koncentrační tábor a v USA pak zahájil 

profesionální kariéru. 

 

a - Hon  

 

 

 

Jak zůstat na živu ve světě, kde jsou lidé 

považováni za pochoutku a všichni touží po jejich 

krvi?  

Pravidla jsou jasná: nesmát se, nepotit se, 

neupozorňovat na sebe. A hlavně – nezamilovat 

se do jedné z nich!  

Gen se liší od všech ostatních. Nedokáže běžet 

rychlostí blesku, sluneční světlo ho nezabije a 

nemá neukojitelnou touhu po krvi. Není upír, je 

člověk.  

 

Každý rok obětují lidé v Protektorátu jedno 

novorozeně čarodějnici žijící v hlubokých lesích. 

Odnepaměti slýchali, že jen tak ochrání město 

před jejími zlými čáry. Jenže čarodějnice Xan 

není krutá. Naopak, o opuštěné dítě se postará, 

nakrmí je výživnou hvězdnou září a najde mu 

novou, milující rodinu na druhé straně lesa.  

Kelly Barnhillová byla oceněna význačnou Cenou 

Johna Newberyho za rok 2017, řada významných 

časopisů a předních světových knihoven ji 

vyhlásilo nejlepší knihou roku 2016. 

 



 

Polča má kluka, jmenuje se Mimún, ale jeho víra a 

kultura jim téměř znemožňují být spolu. Polčin 

otec se toulá ulicemi a místo něj je tu najednou 

matčin nový přítel. A dokonce se chtějí vzít! Je 

těžké zůstat šťastná, když se tolik věcí nedaří, ale 

Polča to nevzdává. Pomáhají jí v tom víkendy na 

statku u babičky a dědy, kam si Polča jezdí 

odpočinout. Pět příběhů o jedné neobyčejné dívce, 

které patří do kánonu moderní nizozemské 

literatury pro děti a mládež. 

 

 

Dvanáctiletá Willow je skutečně neobyčejná dívka. 

Je geniální, uchvacuje ji příroda a dokáže 

stanovovat téměř lékařské diagnózy. Když se 

potřebuje uklidnit, pomáhá jí násobilka sedmi. Do 

jejího života náhle zasáhne tragédie, kterou mladá 

dívka dokáže překonat za pomoci osamělého a 

nešikovného školního psychologa, osobitého 

mexického taxikáře a citlivé vietnamské kamarádky 

a její rodiny. 

 

 

Ikarus, malý, naivní a totálně zanedbaný devítiletý 

kluk, jemuž přezdívají Cuketka, žije na venkově se 

svou matkou. Ta od té doby, co měla nehodu, 

nepracuje, pije pivo a celé dny tráví u televize. Po 

matčině nešťastné smrti přijmou Cuketku v 

dětském domově, a tak mu začíná drsný, ale 

nakonec šťastný nový život. Na rozdíl od ostatních 

dětí není pro Cuketku dětský domov vězením ani 

polepšovnou, ale opravdovou školou života, naučí 

se rozeznávat dobro od zla, lásku od nenávisti, 

dobré lidi od těch zlých.  


