
 

 

Ifemelu a Obinze jsou mladí a zamilovaní, ale 
nespokojení se životem v Nigérii ovládané 
vojenskou diktaturou. Rozhodnou se proto 
hledat štěstí v cizině a jejich cesty se rozdělí. 
Sebejistá Ifemelu se vydává studovat do 
Ameriky, kde zakouší porážky i vítězství, 
nachází a ztrácí další lásky, to vše pod tlakem 
něčeho, nad čím doma nikdy nepřemýšlela — 
rasové otázky.  

 

 

 

 

Co všechno se dá najít v lese? Sára žije ve staré 

chalupě na Šumavě a živí se sběrem hub. Každé 

ráno si obuje letité pohorky, popadne košík s 

utěrkou, v kapse pohladí ostrý nožík a vyrazí. Už 

sedm let chodí po stejné trase, sedm let od jara do 

podzimu sbírá houby na týchž místech a prodává je 

za pár stovek jedné hospodě. Jako dobrovolná 

poustevnice se s nikým nepřátelí ani neopouští 

Pošumaví. Jen občas vyrazí za psychiatričkou do 

Plzně přesvědčit ji o svém vyrovnaném duševním 

stavu.  

 

Hranice rozorané mezi poli i lidmi. Hospoda, malá 

prodejna, zabíjačky… a sám život. Nevěra a jeden 

nezdařený pohřeb. Nemoderní výchovné metody a 

rozšlápnuté kuře. Babka s dědkem srostlí jak dva 

stromy. Život, tady ještě stále spjatý s půdou, zvířaty 

a hospodařením. To všechno je Dědina, tragikomický 

příběh vyprávěný očima jejích obyvatel.Na pozadí 

lehce humorného vyprávění se před čtenářem 

odkrývá venkovské hemžení v nepřikrášlené nahotě. 

Svižné vyprávění formanovského střihu, které však 

není cynické; nikoho nesoudí a co je podstatné — 

nenudí. 
 



Desetiletý rozmazlený průšvihář Viktor žije v Praze 

s matkou, divadelní herečkou, která si s jeho 

výchovou ani s vlastním životem neví příliš rady. 

Když jednoho dne Hana dostává nabídku na 

natáčení seriálu na druhém konci republiky, bere ji 

jako příležitost, jak všechny své problémy vyřešit. 

Aby se mohla věnovat natáčení, přestěhuje Viktora 

přes jeho odpor k babičce na venkov. Namlouvá si 

přitom, že pro něj bude nejlepší, když změní 

prostředí, a pro její matku, která nedávno přišla o 

manžela, bude dobré, když nezůstane sama. 

 

 

Když si Martina přála psa, netušila, že se Snížkem 

budou samé potíže. Z malého bílého štěněte vyrostl 

pes, kterého skoro nikdo ve vesnici nemá rád. 

Dokonce i její máma se ho bojí. A tak když Martina 

jednoho dne najde Snížka mrtvého, hned ji 

napadne, že nezemřel náhodou.  

Opravdu Snížka někdo zabil?  

 
 

 

Berlínská zeď, hluboce zakořeněná v paměti 

několika generací, je dodnes symbolem odporu a 

utrpení. Ani po jejím pádu však lidé nepřestali 

stavět nové zdi. Méně symbolické, méně nápadné, 

přesto budované s obdobnou nenávistí, se strachem 

a bez touhy po dorozumění. Dosud nás obklopuje 

labyrint nesmyslných zdí, které rozdělují lidstvo z 

rasových pohnutek, kvůli odlišné víře, kultuře i pro 

majetek. Přinášíme deset povídek velkých 

evropských spisovatelů. Jsou to povídky mnohdy 

pohádkově laděné, plné nápaditých obrazů a 

fantazie. Kniha vyšla ve Francii, Německu, 

Polsku, Rusku a Španělsku. 

 

 



 

 

Petra Dvořáková přichází s vrstevnatým 

vyprávěním, jehož rámec tvoří zachycení zápasu s 

mentální anorexií. Autorka rozbíjí médii 

zjednodušeně prezentovaný a obecně zažitý obraz 

mentální anorexie coby hubnutí pro krásu, naopak 

vnímá její provázanost s osobními problémy, 

rodinnými i partnerskými vztahy a traumaty. 

Anorexii představuje jako problém, který může 

vzniknout na podkladě vztahu dcery k matce a který 

pramení z neustálé snahy zakotvit v pravém ženství, 

které však uniká a nepevné životní kontury se tak za 

jistých okolností promění v touhu po exkluzivní vyhublosti.  

 

 

Jiří Kolář (1914–2002) patřil k nejodvážnějším 

novátorům v oblasti poezie i výtvarného umění. 

Jeho umělecký i názorový nonkonformismus vedl 

k tomu, že v době komunistického režimu byla až 

na výjimky jeho tvorba zakazována. Svazek, jímž 

je Kolářovo literární dílo představeno v České 

knižnici, obsahuje čtyři knihy z vrcholného období 

Kolářovy básnické tvorby, která vznikala mimo 

oficiální kulturu v době stalinismu: Prometheova 

játra a triptych Mistr Sun o básnickém umění, 

Nový Epiktet a Černá lyra.  

 

 Malému chlapci  nejdříve umírá matka a musí 

snášet nelehké soužití s otcem a macechou, kterým 

je lhostejný. Poté musí strpět nenávist cizích 

služebných a nakonec i surovost svých nových 

opatrovníků. Před smrtí je ke všemu stižen těžkou 

chorobou, ale ta je už bezděčným unikáním ze světa 

plného krutosti. 

 

 



e  

Candide je románem nebo spíše filosofickou 

povídkou, v níž autor popisuje neutuchající lásku, 

rozličná utrpení, jež prožívají hlavní postavy 

příběhu během svých pestrých dobrodružných 

životů, kritizuje rovněž společenské hodnoty, 

založené na zlodějství, a optimismus, jenž je v 

díle propagován filosofem Panglosem, 

přesvědčeným, že vše je zařízeno dobře, i když se 

nám daří špatně, a vyzdvihuje práci, jež je 

vysvobozením člověka od všech útrap společnosti 

a díky níž se stává život alespoň trochu snesitelným.  

 

Pořádný poprask mezi temperamentními rybáři z 

Chiozzy poblíž Benátek, který se dostane až k soudu, 

je námětem oblíbené hry klasika italské komedie. A 

proč ten poprask? „Protože má Titta-Nane známost s 

Luciettou Treperendou a Drenda si přišel popovídat a 

koupil jí pečenou dýni.“  

 

 

 

 

Plešatá zpěvačka s podtitulem Antihra byla v době 

svého vzniku objevem. Jde o první Ionescovo 

dramatické dílo, které zároveň otevírá cestu dalším 

tvůrcům tzv. absurdního divadla. Také Židle patří mezi 

Ionescova nejvýznamnější dramatická díla. Plešatá 

zpěvačka v překladu I. Zmatlíka a Židle v překladu V. 

Mikeše. 

 
 

 

 



  

 

Nikdo neví, proč je Juliettin dotek smrtící, ale 

Obnova s ní má své plány. Chtějí ji použít jako 

zbraň. Ovšem Juliettina představa je úplně jiná…  

 

 

 

 

  

Metr a půl vysoká Dominika s ještě menší 

motorkou se vydává sama napříč Jižní Amerikou. 

Setkává se s padouchy i vzteklými psy, s poruchou 

i nemocnicí. Být to fikce, čtenář by si řekl, že to 

autor se zážitky přehnal a Dominika je neohrožená 

cestovatelka, kterou nic nezastaví. Ona se však 

bojí úplně všeho a jede dál jen proto, že si myslí, 

že se to zlepší. Nezlepší. A čím hůř je, tím víc je 

jasné, že jedinou obranou je dělat si z toho všeho 

srandu. Velká cesta malé motorkářky. 

 

Svět z televize je někde tam venku. Jen si pro něj 

někdy musíš dojít pěšky.” To je motto 

excentrického poutníka Ladislava Zibury, který se 

tentokrát vydal zdolat Himálaj a probádat údolí 

čínských a nepálských řek. Ať už zrovna trpí 

výškovou nemocí, zachraňuje lidský život nebo je 

zatýkán čínskou policií, vše komentuje s humorem. 

Chodí pěšky, spí u cizích lidí doma. 

 

 

 



 

 

Jsem banánové dítě – zvenku žlutá, uvnitř spíše 

bílá. Na svůj žluto-bílý svět se snažím dívat s 

nadhledem a psát o něm lehkým perem. Politicky 

nekorektní (sebe)ironie, švejkovský humor, 

nadsázka, prořízlá huba, která by ve Vietnamu 

byla okamžitě zalepena izolepou – to vše tvoří 

moji osobnost a knihu. Ta obsahuje dvacet příběhů 

z mého života. K některým zásadním událostem 

přidal svůj pohled na věc můj český muž. 

 

 

Za peníze se dá koupit všechno! Nebo aspoň to 

platí v Ketterdamu, ve kterém se nikdo nevyzná 

lépe, než Kaz Brekker, fenomenální podvodník a 

zloděj. A když se objeví neodolatelná zakázka? Je 

čas sehnat si pomocníky. Zloděj, trestanec, 

hazardní hráč, černá ovce rodiny, špionka a kráska-

zabiják – šest nebezpečných psanců, kteří se pokusí 

dostat se do nejstřeženější pevnosti světa.  

 

 

 

Pro třicet pět dívek je Selekce životní šancí. 

Příležitostí k útěku od života, který jim byl 

stanoven od narození. Možnost žít v paláci a 

soutěžit o srdce krásného prince Maxona. Ale 

pro Americu je soutěž noční můrou. Znamená 

pro ni otočit se zády ke své tajné lásce 

Aspenovi, který je o kastu níž než ona. Odejít z 

domova a vstoupit do nelítostné soutěže o 

korunu se jí nechce.  

 



Morrigan Crowová je prokletá. Narodila se v ten 

nejnešťastnější den a všichni ji obviňují, že má na 

svědomí každou místní pohromu.  

A co je horší, kvůli kletbě je odsouzena zemřít v 

den svých jedenáctých narozenin. Pak ale potká 

Jupitera Northa, podivného muže, který ji dostane 

do tajemného světa Nikdyuš.  

Aby tu Morrigan mohla zůstat v bezpečí před 

hrozivou kletbou, musí najít způsob, jak úspěšně 

absolvovat zkoušky. Objeví nakonec svůj 

mimořádný talent? 

 

 Jak nejlíp potrestat boha?Tím, že z něj uděláte 

smrtelníka! Přesně tak dopadl bůh slunce Apollón. 

LUP! – a z nesmrtelného boha je šestnáctiletý kluk. 

Bez božských schopností a se spoustou nepřátel za 

zády se válí ve smradlavé newyorské popelnici. 

Pokud chce z téhle bryndy vyváznout se zdravou 

kůží a dostat se zpět mezi bohy, musí přesvědčit 

Dia a získat jeho ztracenou přízeň. Existuje jen 

jediné místo, kde může hledat pomoc: základna 

moderních polobohů známá jako Tábor 

polokrevných! 

 

Další z příběhů světově úspěšné serie Hraničářův 

učeň. 

Většina legend Araluenu, od útěku hraničářského 

učně Willa ze Skandie až po Horácovu cestu do 

Nihon-džinu, od příběhu, jak princezna Kasandra 

přišla ke jménu Evanlyn, až po příběh o Alyssině 

věznění na hradě Macindawu, je dobře známá. Ale 

co ztracené příběhy – ty, o kterých lidé slýchali, ale 

dosud nebylo možné dokázat, jestli jsou pravdivé?  

 

 



 

 


