
Román o ženách oddělených staletími a o 

obětech, které musely podstoupit, aby naplnily 

své životní poslání. 

V románu americké židovské autorky Rachel 

Kadishové se proplétají příběhy dvou žen. 

Churavějící profesorku historie Helen osloví 

bývalý student s prosbou, aby prozkoumala 

vzácné židovské rukopisy nalezené při 

rekonstrukci domu.  

 

 

Ve Whiteheadově pojetí nepředstavuje 

Podzemní železnice jen historický krycí název 

pro síť tajných cest, dráha tu získává i fyzickou 

podobu. Strojvůdci a průvodčí skutečně 

obsluhují ilegální podzemní tratě a tunely.  

Colson Whitehead mistrně vykresluje formy 

násilí páchaného na černoších v období před 

občanskou válkou a jeho vyprávění postupně 

nenápadně přerůstá ve velkou americkou ságu.  

 

 

 

Když se sedmnáctiletá Jana dostane do 
vysněného Tokia, nejraději by zde zůstala 
navždy. Záhy se přesvědčí o tom, jak nedozírné 
následky může takové přání mít. Ocitne se totiž 
uzavřená v magickém kruhu rušné čtvrti Šibuja.  
Čtivě a svěžím hovorovým jazykem napsaný 
román mladé debutujcí japanoložky je o hledání 
cesty k odlišné kultuře, o nejednoznačnosti 
reálného světa a o ošemetnosti splněného snu.  
 
 

 

 



 

Příběh o opuštění a návratu se čte jedním 
dechem, autorka bravurně pracuje s 
vytříbeností a esenciálností jazyka, píše s 
citem a poeticky, byť zpracovává drsný 
příběh a dotýká se choulostivých a 
bolestných témat. Vytržení z dosavadního 
života, potřeba a nutnost nalézt nové hodnoty 
může postihnout každého a v tom tkví 
univerzalita tohoto jímavého románu.  
Po fenoménu Eleny Ferrante se tak k českým 
čtenářům dostává tato „literární jednohubka“, 
která k nim bude promlouvat se stejnou 

naléhavostí a narativní silou. 
 

 

Beletrizovaná biografie s fataskními 
ilustracemi a surrealistickými motivy odráží to, 
co Bowie celý svůj život představoval – 
směsici obrovského talentu, nápaditého stylu i 
křehké duše. Budete mít pocit, že životní 
dráhu Bowieho posloucháte přímo z jeho úst.  

 

 

 

 

Tři roky na cestě kolem světa a do nitra 

vlastní duše. Ztroskotal na opuštěném ostrově 

v Karibiku, pracoval v čínském baru, stal se 

bezdomovcem v San Francisku, vyzval 

neprostupnou džungli Darién a projel pod 

polární září Aljašky. Přitom na začátku bylo 

zlomené srdce, vážná nemoc a obyčejné kolo 

z bazaru.  

 

 



 

 

Apollónovo utrpení nekončí! 2. díl 

bestsellerové série ze světa Percyho 

Jacksona. 

 

 

 

 

 

 

 

Kdysi mocný bůh Apollón, nyní smrtelník 

Lester Papadopoulos, pokračuje v 

napravování vlastních chyb. S pomocí přátel 

se mu podařilo přežít už dvě martyria. Teď 

ale musí s Meg vstoupit do zrádného 

labyrintu a najít třetího imperátora, který je 

přímo zosobněním šílenství, bolesti a 

výstřednosti.  
 

 

Will je na svůj věk malý, ale zato je hbitý a 

neobyčejně bystrý. Celý život snil o tom, že 

se stane slavným rytířem jako jeho otec, 

kterého nikdy nepoznal, ale do bojové školy 

na hradě Redmontu ho pro malý vzrůst 

nepřijmou. Místo toho se dostane do učení k 

Haltovi, tajemnému hraničáři, jehož 

záhadnou schopnost neviditelně se 

pohybovat lidé přičítají černé magii. 

 



Podivín doktor Fišer do svého domu 

obehnaného plotem s ostnatým drátem 

nikoho nepouští. Když se Petrův otec 

zmíní, že pro doktora pracuje, probudí v 

synovi zvědavost. V domě na kopci prý 

bydlí nějaký kluk. Nikdo ho ale nezná, do 

školy nechodí, nehraje florbal… Petrovi se 

podaří s pomocí kamarádky Kristýny a 

dokonalé lsti vniknout do domu. Co 

objeví, je šokující, a co bude následovat, 

ještě mnohem víc! 

 

 

Třicetiletá válka (1618–1648) se 

stala prvním konfliktem, který zasáhl 

skoro celou Evropu. V knížce se 

dozvíte, jak válka vypukla, probíhala 

a skončila ale i to jak Zimní král radši 

sáňkoval, než vládl, co to byl 

švédský nápoj a jestli královna 

Kristýna raději vyšívala nebo 

šermovala. 

 

 

 Kniha pojednává o problematice tělesně 

handicapovaných a je primárně určena pro 

teenagery. Je psána vtipným jazykem, bez 

jakéhokoli moralizování a zbytečného 

sentimentu. Střízlivě a úderně. Vtáhne proto 

do děje velmi lehce i dospělé, neboť i jich se 

příběh hlavního hrdiny týká – je nadčasový.  

Knihu vydává nakladatelství Cattacan ve 

spolupráci s Nadačním fondem Emil, který od 

roku 2009 podporuje mladé sportovce se 

zdravotním postižením..  



 

 

  

Další dlouho očekávaná reedice vybraných 
kapitol z legendárního cestopisu Afrika snů a 
skutečnosti, v nichž naši nejznámější cestovatelé 
radí všem zájemcům o africký kontinent, jak a k 
čemu se připravovat dopředu, co by měla 
obsahovat výstroj, jaké je tam čekají klimatické 
podmínky, jaké nástrahy, radosti i strasti. S 
Hanzelkou a Zikmundem... 

 

 Po roce 1989 vůbec první návrat k legendárním 
cestopisům slavné cestovatelské dvojice přináší 
záznam jejího dobrodružného putování s Tatrou 
87 Argentinou a Paraguayí k jednomu z 
nejkrásnějších divů světa – vodopádům Iguazú. 
Za nimi pak ještě v Brazílii čeká na oba hrdiny 
jeden z nejnebezpečnějších dnů jejich putování 
světem vůbec. Knihu pro malé i velké milovníky 
dálek doplňují 2 mapky a 22 původních fotografií 
Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. 

 

 

  

Legendární cestovatele Jiřího Hanzelku a 

Miroslava Zikmunda čtenářům netřeba 

představovat. Přináší svědectví o možná 

nejdramatičtějším příběhu jejich cestovatelské 

pouti kolem světa. V něm významnou roli hraje i 

třetí spolupracovník obou aktérů - osmiválec 

značky Tatra.  

 

 



 

 

Kniha obsahuje 101 básniček. Žádná z nich 
není uzavřená konzerva, všechny přetékají do 
okolního světa a okolní svět se vlévá do nich. 
Na první pohled to ukazují ilustrace, které si 
svým někde barevným, někde černobílým 
jazykem s básničkami povídají. Povídat si však 
nemusejí jen autor veršů a malířka, ale i čtenáři.  
Nad touto knihou by se měli setkávat lidé všech 
generací, tedy nejen děti od 5 do 12 let, ale 
všichni konzumenti poezie od 2 do 99. 

 

 Kratochvíl se svými básničkami, které se 
vyznačují absurdním humorem a 
novátorským hraním se slovy, řadí mezi 
takové české klasiky, jako je Emanuel 
Frynta, Pavel Šrut či Jiří Žáček. Verše 
vybrané z pěti již vydaných sbírek (Deset 
malých Bohoušků, Hodina smíchu, Létací 
koště, Potkal Kočkodán 
Kočkonora,Zapište si za uši) jsou 
rozděleny do tematických celků 
nazvaných Zvířecí, Školní, Ze života, A 

něco navíc… 

 

Ladislav Zibura se vydává do těch 
nejzapadlejších vesnic, aby mohl poslouchat 
příběhy místních a načerpat něco z jejich 
moudrosti. Alkohol teče proudem a mladý 
dobrodruh důvěrně poznává kulturu plnou 
pohostinnosti, rozhodných slov a sovětské 
nostalgie. Své zážitky z kavkazského putování 
Zibura líčí s tradičním humorem a sebeironií, 
pro které ho čtenáři nenávidí a milují. 

 


