
 

 

  
 

 

Ilustrovaná kniha o Japonsku, určená pro 
děti i pro dospělé. Je to sbírka vzpomínek a 
kuriozit z pohledu mladé české grafické 
designérky a studentky japonštiny, která 
pobývala v místní rodině a kreslila vše, co 
během svých cest poznala. Výsledkem je 
vtipná, občas překvapivá ochutnávka 
zajímavostí z kultury, gastronomie i 
všedního života.  

 

 

 

  

Vítejte u Andyho a Terryho v domě na stromě, 

nejzábavnějším a nejskvělejším domě na světě! A 

ještě k tomu v domě s 13 patry, kde najdete vše, 

co si snad ani nedokážete představit: podzemní 

tajnou laboratoř, bowlingovou dráhu, průhledný 

bazén, nádrž s lidožravými žraloky, plně 

automatický metač maršmelounů, který vás všude 

sleduje a automaticky střílí bonbony rovnou do 

pusy, když máte hlad!  

 

 

 

Pojďte se s námi podívat za Andym a Terrym do 

jejich nově rozšířeného šestadvacetipatrového 

domu na stromě! Andy a Terry přidali dalších 

třináct zbrusu nových pater. Doporučuje Jeff 

Kinney, autor bestselleru Deník malého 

poseroutky! Všichni fanoušci Deníku malého 

poseroutky se budou u této knihy popadat smíchy 

za břicho!"  

 

 

 

 



 

 

 

 

V životě jste nebyli v Indii, představte si to. 

Teď se ocitnete v indickém Bangalore, 

uprostřed kraválu, smradu, vřavy dopravy a lidí, 

a nemáte proti tomu obranu. Jste v bezpečí 

hotelu a konferenčního centra, a přesto jste 

vyděšenej jak malej králík. Odvážíte se ven a 

dojdete do slumu. V nepřehledném davu žen v 

sárí uvidíte indickou dívku v obyčejném triku a 

džínách. Vyfotíte si ji, protože je to jediné, co 

vás neleká… 

    

Obsažný, střídmě a přitom velice čtivě napsaný 

životopis jedné z nejvýznamnějších osobností 

českého kulturního a společenského života druhé 

poloviny dvacátého století. Přibližuje detailně 

Jirousův život od dětství v Humpolci, přes studia v 

Praze, jeho vztahy s českými výtvarníky v 

šedesátých letech a soužití s rockovou skupinou 

The Plastic People of the Universe. Především ale 

popisuje Jirouse jako strůjce unikátní, na státu 

nezávislé undergroundové kultury i pozdější 

mnohaleté věznění a následky, jež mu způsobilo.  

 
 

Další vydání nejznámějšího Pagnolova díla. 

Pagnolovo vzpomínkové vyprávění dovolí čtenáři 

vstoupit do rodného autorova kraje Provence, 

bujné a překrásné přírody, kde pod jižním sluncem 

kvete levandule a tymián dorůstá do výšky 

člověka. Pagnol napsal tyto nezapomenutelné 

vzpomínky, když už překročil šedesátku, a přesto 

se dokázal podívat na svět mladýma očima 

chlapce, který i věci docela obyčejné dokázal 

vnímat jako vzácné a neopakovatelné okamžiky. 

 



 

 

 

 

Sbírka Daniely Fischerové Melounové dny 

obsahuje pětatřicet básniček pro děti, které si 

hrají s dětskou představivostí i s jazykem. 

Nabízejí řadu slovních hříček, pohrávají si i 

s formálními možnostmi básně a jsou plné 

humoru. Autorka se pokouší přiblížit dětem 

některé tradiční básnické útvary, formy a 

postupy - např. klasický sonet, limerick, ale i 

zvukomalbu, absolutní báseň, kalambúr, 

dvojsmysl apod.  
 

 

Poezie, která se má číst dětem, aby lépe 

spaly. Obsahuje napínavé, dobrodružné a 

zábavné příběhy pro děti, najdeme tu nově 

zpracované pohádkové motivy o ovečkách 

jdoucích přes lávku, o popelčině oříšku, o 

hloupých kocourech a chytré myši, ale i 

krásnou parafrázi na klasickou básničku o 

studánce v lese. Verše jsou doplněny 

líbeznými ilustracemi výtvarnice Zdenky 

Gelnarové. 

 
 

Nečekejte jen zjednodušenou literární 

podobu biblických příběhů, jak ji známe 

třeba od Ivana Olbrachta. Vopěnka 

přistupuje k odkazu Bible, tedy Starého i 

Nového zákona, moderně. A také 

didaktičtěji. Neváhá použít odkazy k 

současnosti, poukázat na biblické protimluvy 

nebo připomenout současné vědecké 

poznání. Biblické příběhy v jeho podání 

promlouvají k současným dětem. Jsou tím 

minimem, které by měl každý Evropan znát, 

aby porozuměl sám sobě, svým evropským 

kořenům. 

 



 

 

 

 

 

Jendova otce právě zatklo gestapo a dvanáctiletý 

kluk nemůže tušit, co přijde dál: vyloučení jeho 

židovských přátel ze studia na gymnáziu, žluté 

hvězdy na kabátech, transport do Terezína… 

Kniha Františka Tichého je inspirovaná 

skutečnými událostmi a příběhy chlapců, kteří žili 

v Praze i v Terezíně, nezříká se dobrodružství a 

fantazie, ale zároveň je tak pravdivá, až z ní 

mrazí... 

 

 

Když se medvěd jednoho dne probudí ze zimního 

spánku, nevěří vlastním očím: místo lesa stojí 

uprostřed gigantické továrny. Než se stačí 

rozkoukat, už je u něho mistr a honí ho, aby se dal 

do práce. Být medvěd, to je chabá výmluva pro 

lenocha...  

 

 

 

 

Vypravěčství Alana Copea, amerického veterána 

z druhé světové války, fascinovalo francouzského 

komiksového tvůrce Emmanuela Guiberta 

natolik, že začal vzpomínky svého přítele na 

mládí v armádě zachycovat do podoby komiksu. 

Válka v jeho podání je řetězcem z malých, nikoli 

velkých dějin - paměť vydává jednotlivé scény a 

portréty lidí, vzpomínky na každodenní život. 

Způsob, jímž Alan vypráví, společně s 

Guibertovou někdy úspornou, jindy fotograficky 

dokumentární kresbou vyvolává dojem, že jsme 

jako posluchači přímo přítomni jeho vyprávění a obrazy naplněné 

sugestivní atmosférou se rodí v naší mysli. 

 



 

 

 

Kniha představuje vysoce hodnotnou memoárovou 

literaturu, která odkrývá mnohé z našich nedávných 

dějin, především společenské a politické poměry v 

Československu padesátých a šedesátých let. Autorka 

má schopnost přesvědčivě a působivě vykreslit 

atmosféru doby, prostředí, vnitřní pohnutky a 

charaktery lidí. Líčení osobních osudů, rodinných a 

mezilidských vztahů se pojí s pronikavými obecnými 

vhledy na společenskou situaci, a zejména na 

zvrácenost komunistické ideologie. Kniha má svou 

kompozicí charakter rozvětveného románu.  
 

Debut mladé tatarské spisovatelky je napsán ve stylu 

klasických ruských románů, ve kterých se podrobně 

zkoumá úděl člověka na pozadí velkých dějinných 

událostí. Děj se odehrává v Sovětském svazu v období 

let 1930–1946 a začíná v zimě roku 1930 v zapadlé 

tatarské vesničce, ve které žije obyčejným životem, 

tak jak žila její matka, babička i prababička, třicetiletá 

tatarská žena Zulejka. Její svět tvoří její hrubiánský 

muž a starost o hospodářství, jiný život nezná, a tak ho 

považuje za dobrý, zvykla si na něj.  

 

Závěrečný díl tetralogie je románem o zralosti, o 

stáří, o kořenech a vykořeněnosti, o (ne)zmoudření a 

(ne)smíření. Vypráví o ztracených individuálních i 

kolektivních iluzích, privátní osudy jsou opět 

přirozeně propleteny s nedávnou historií mladé 

Italské republiky, která přišla na svět po referendu v 

roce 1946, jen o dva roky později než románové 

hrdinky, a která přestala existovat v roce 1994, po 

zhroucení dosavadního stranického systému. I Eleně 

a Lile se – každé jinak a jindy – zhroutí svět a hrozí 

jim, že zmizí v propadlišti dějin spolu s ním. Ale 

zatímco Lila po neviditelnosti vždy toužila, Elena, 

která pilně dřela na svém zviditelnění, to nehodlá dopustit.  

 



 

 

 

Někteří si postavili v lese chýši, jiní žijí v 

maringotkách, případně na horských samotách. 

Jeden přespává přímo pod stromy. K některým se 

dá dojet autem, k dalším se musí pěšky. Šumavští 

poustevníci, samotáři, jejichž názory a životy se 

nepodobají vůbec ničemu, co znáte. O setkáních s 

nimi je tato kniha. 

 

 

 

Románový debut Lucie Faulerové je 

nesentimentální a drásavá prozaická výpověď o 

dnešní mladé ženě – o jejím „ne vztahu“ k dětem a 

k mateřství, jež je únikem ze samoty a dosažením 

doživotní moci ovládat někoho druhého. Jsme 

svědky postupně vyjevovaného komplikovaného 

sesterského vztahu, mezilidské poziční bitvy plné 

opakovaných prostředků, pastí a nášlapných min. 

Střetávají se zde dva přístupy k životu – život 

mateřský jako naplnění a život opevněný proti 

„vetřelcům“ zvenčí.  

 

Starý Vilnius s tajemnými zákoutími čtvrti Užupis, 

bezútěšná atmosféra posledních let sovětské éry a 

do ní vržení dva svobodomyslní lidé – citlivý 

vagabund a mladá umělkyně Tula. Chagallovští 

milenci, jejichž láska byla osudová, ale okolnosti 

nedovolily, aby došla naplnění.  

Jedno z nejvýznamnějších děl moderní litevské 

literatury zaujme originálním vyprávěcím stylem, v 

němž J. Kunčinas nechává prolínat 

impresionisticky laděnou prózu s humornými 

„hrabalovskými“ obrázky ze života městských 

postaviček. 

 



 

 

 

Svět zachvátily plameny běsnící války. Čarodějové 

intrikují a Ciri, prchající před smrtelným 

nebezpečím, se ocitá daleko od Geralta i Yennefer. 

Sama, opuštěná, ztracená - s pocitem, že byla 

zrazena těmi, kterým bezmezně věřila. Pátrání po 

zmizelé princezně však navzdory zprávám o její 

smrti stále pokračuje, a Geralt žel není jediný, kdo 

Ciri hledá. 

 

de Arab  

Dětství na Blízkém východě, v syrsko-francouzské 

rodině, mezi socialistickými experimenty a 

arabskou tradicí, mezi Francií, Lybií a Syrií, ale 

především s neobvyklou blonďatou kšticí, 

zachycuje ve svém komiksu populární francouzský 

kreslíř Riad Sattouf. V prvním díle své 

autobiografické pentalogie popisuje očima malého 

Rijáda atmosféru v regionu na začátku osmdesátých 

let 20. století. S dětskou bezelstností a notnou 

dávkou humoru a sarkasmu, líčí ubohost a 

absurditu „ideální“ libyjské společnosti, budované 

revolučním vůdcem Muammarem Kaddáfím, syrský venkov – klanovou a 

v podstatě ještě středověkou společnost, i celou svou syrsko-francouzskou 

rodinu.  

 

Román o poslední punkové generaci a o tom, co z ní 

po dvaceti letech zbylo.  

Ole toho od života už moc nechce. Je mu čtyřicet, 

kouří, pije a večer stojí za pultem malého 

zaplivaného baru Helsinky v jednom 

východoněmeckém velkoměstě. Otlučený bar je 

poslední oázou pro jeho staré kamarády, lásky i 

potrhlé štamgasty.  

 


