
Po rodinné tragédii se Emily, Navin a jejich 

maminka stěhují do tajemného domu po 

pradědečkovi.  

Hned první noc unesou maminku chapadlovitá 

stvoření a sourozenci jsou vtaženi do skrytého 

světa, kde existují démoni i mluvící zvířata, létající 

lodě i roboti, chodící domy i temní elfové, kteří 

baží po trůnu.  

Komiksová fantasy sága se stala fenoménem a 

základním kamenem moderní tvorby pro děti a 

mládež. Bývá považována za pokračovatele 

takových klasik jako Star Wars, Pán prstenů, Alenka v říši divů nebo 

série o Harrym Potterovi, jejíž americkou edici k 15. výročí Kibuishi 

ilustroval. 

 
Alledia, alternativní verze naší planety Země. Nová 

nositelka mocného amuletu Emily a její bratr 

Navin pokračují v cestě za záchranou své matky.  

Jejich výprava v doprovodu mechanického králíka 

Miskita a nové robotické rodiny vede do rušného 

Kanalisu, města vodopádů. Pozemští sourozenci 

poznávají roztodivné obyvatele říše, ale také zlo, 

které ohrožuje celou Alledii.   

 

 
 
 
Tohle je Hilda, průzkumnice, dobrodružka a fanynka 

kamenů. Na světě má nejradši dvě věci: svůj skicák 

a psa Větvíka. Tedy, na světě má nejradši tři věci: 

svůj skicák, psa Větvíka a maminku.  

Pardon, na světě má nejradši svůj skicák, psa 

Větvíka, maminku a všechny nadpřirozené bytosti 

a příšerky, které žijí u nich v údolí. Hildina 

dobrodružství nejprve uchvátila čtenářky a čtenáře 

komiksů, poté vznikl animovaný seriál od Netflixu 

a nyní je tu knižní série.  

 

 

 



 

Odzbrojující román o autistické dívce, která si se 

světem nerozumí, přestože se o to snaží celým svým 

srdcem. Ginny je třináct a bydlí v adoptivní rodině. 

K snídani musí mít přesně devět kuliček hroznového 

vína, všechno chápe doslovně a zbožňuje seznamy. 

Na předním místě jejího nejdůležitějšího seznamu 

stojí: Utéct zpátky k mámě a postarat se o panenku. 

Její odhodlání a strach, že se panence, kterou před 

čtyřmi lety nechala v kufru pod postelí, něco zlého 

stalo, ji pohání napřed s urputností, která je zprvu 

nepochopitelná a posléze fascinující.. 

 

Šestnáctiletý Šimon už nějakou dobu ví, že je gay, 

ale ještě není připravený sdělit to okolnímu světu. 

Jedinou výjimkou je tajemný Blue, se kterým si 

Šimon už několik měsíců vyměňuje e-maily a jejich 

vzájemné pouto sílí. Jenže pak citlivá 

korespondence padne do nesprávných rukou a 

Šimon se stane obětí vydírání. Autorka za svůj 

debutový román obdržela William C. Morris Award 

a byla nominována na americkou Národní cenu za 

literaturu. Kniha byla několika periodiky 

jmenována za jednu z nejlepších knih v žánru 

Young Adult. 

Nikola to doma nemá jednoduché. Táta je po smrti 

a s máminým přítelem Zdeňkem zrovna 

nevycházejí. Ještě že má mladšího brášku Martina, 

který ji má rád a se kterým si báječně rozumí. A 

taky paní Stoklasovou, která Martínka občas 

pohlídá, aby mohla Nikola do školy, kam už takhle 

moc nechodí. Jednou ale paní Stoklasová dostane 

infarkt.  

 



Malý Záviš se z Prahy, od rodičů a tří mladších 

bratrů, stěhuje do Poděbrad. Nastupuje totiž na 

nově otevřenou Kolej Jiřího z Poděbrad, elitní 

internátní školu, která v duchu skautských zásad 

chce z chlapců vychovávat vzdělané, čestné a 

odolné muže. Záviš je v koleji sice nejmladší, ale 

zato velice zvídavý. Postupně se spřátelí s 

ostatními a společně pátrají například po tom, co 

skrývá tajemná dutina za stěnou v umývárně.  

 

 

 

Život na malém městě koncem války není plný 

nějakých divokých událostí, ale napětí je 

všudypřítomné. Koho ještě odvedou na vojnu, než 

válka skončí? Nese pošťák dopis od manžela z 

fronty, nebo úřední oznámení, že padl? Kde 

seženeme mouku, brambory, mléko? Čím 

zatopíme? A do toho Bára zjišťuje, že je dost stará 

na to, aby ji pro jednu větičku zastřelili za 

velezradu... 

 

 

 

Emanuel Fajahyla je trochu osamělý spisovatel, 

má rád svou maminku a občas si představuje, jaké 

by to bylo, kdyby s ním bydlela jeho vyvolená. Ale 

ouha, místo dívky jeho snů se u něj zabydlel 

medvěd. Eman s ním zažívá různé legrační 

historky a medvěd Emanův život doslova převrátí 

naruby. Dá se vlastně staromládenecký život 

převrátit naruby?  

 

 

 



V létě roku 1968, v roce Pražského jara a studené 

války, se dva studenti Oxfordu, James Borthwick a 

Eleanor Pike, rozhodnout projet stopem Evropu. Tím 

si zkomplikují právě se rodící přátelství, které by 

mohlo přerůst v něco většího. Jakmile dorazí do 

jižního Německa, zrodí se v jejich hlavách nápad 

navštívit Československo – zemi, ze které se 

Dubčekův „socialismus s lidskou tváří“ usmívá na 

svět kolem. 

 

 

Co trápí dnešní třicátníky? Přemíra stresu, pocit 

osamění, nebo jen to, že si nemohou dovolit hodinky 

Hublot? Karla a Helenu spojí jedno letní odpoledne 

náhoda.  

Přestože pokračují každý svojí cestou, osud je svede 

zpátky k sobě. Touží po rodině, zázemí a smysluplné 

práci. Seberou odvahu a rozhodnou se zariskovat. 

Založí si rodinnou firmu. Tuší ale, jaké překážky 

spojené s podnikáním budou muset okusit?  

 

 

 

Sebevražda bohatého postaršího muže se brzy ukáže 

jako nepravděpodobná. Vnímavý Policista neúnavně 

pátrá po skutečných důvodech té podivné smrti, jež 

ho dovedou k tajemnému domu pod Petřínem. Záhad 

a motivů přibývá, stejně jako hodin strávených s 

mladou Vdovou. Hlavními postavami jsou ale tři, 

možná čtyři ženy, vzdělané, smělé a oddané vyšší 

spravedlnosti, podle níž oběť a viník ztrácejí svou 

původní dualitu. A v echu doráží palčivá otázka: 

kolik nás ještě čeká násilí a válek, než všechno to 

neštěstí člověka konečně polidští? 

 



 

Historický román Alias Grace je založen na 

skutečných událostech, vraždách Thomase 

Kinneara a Nancy Montgomeryové, z nichž byla 

obviněna mladičká služebná Grace Marksová a 

sluha James McDermott. Za mladou Grace, trpící 

ztrátou paměti, přijíždí do věznice po deseti 

letech mladý psychiatr Simon Jordan, aby se v ní 

pokusil vzkřísit pohřbené vzpomínky a zjistil, 

jestli zločin skutečně spáchala.  

 

 

„Za hranice areálu nikdy nechoďte. O své 

budoucnosti příliš nemluvte ani nepřemýšlejte. 

Pečlivě pečujte o své zdraví. Jste jiní než ostatní 

lidé – jste budoucí dárci,“ hlásají pravidla na 

odříznuté venkovské internátní škole Hailsham. 

Kathy, Ruth a Tommy jako dospívající děti 

příkazy nejdřív bezmyšlenkovitě plní, ale 

postupem času v nich začíná hlodat podezření, že 

jim jejich vychovatelé neříkají celou pravdu. Proč 

musí všechny děti neustále umělecky tvořit? Proč 

si musí tak ostražitě hlídat svůj zdravotní stav? Co 

znamenají všechny ty zámlky a nedořečenosti – co 

se vlastně skrývá pod tajemným slovem „dárcovství“? 

 

Tři časové linie, tři generace a i osudy mnoha lidí, 

se kterými si pohrála historie, se prolínají v jeden 

strhující příběh, v němž se vrací lidé z dávných 

dob, protože minulost zůstala nedořešená. S 

posledními přeživšími se však musí definitivně 

přihlásit o slovo.  

 

 

 



Právnička s temnou minulostí Ana Tramelová právě 

dopadla až na dno své kariéry. Před lety pracovala 

jako vyhledávaná obhájkyně pro nejlepší firmy ve 

městě. Teď už nemá koho obhajovat a své city 

otupuje popíjením whisky. Jednoho rána ji však z 

kocoviny probudí nečekaný telefonát — volá její bratr 

Alejandro, se kterým nepromluvila už pět let. Je 

obviněný z vraždy a kromě své sestry nemůže nikomu 

věřit. Navzdory všem pochybnostem se Ana rozhodne 

bratrovi pomoct. 

 

Hluboce atmosférický, strašidelný román o 

nekonečném pátrání, které formuje lidský život. 

William Pinkerton, syn notoricky známého 

detektiva, má už za sebou mnoho úspěchů. Nyní se 

vydává do podsvětí viktoriánského Londýna v 

honbě za legendárním podvodníkem Edwardem 

Shadem. Williamův otec zemřel, aniž Shadea kdy 

našel, ale William je rozhodnutý vytáhnout zloděje 

na světlo. 
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Jedno z nejoriginálnějších protiválečných literárních 

děl všech dob vypráví příběh mladého Američana s 

německými kořeny, který se za druhé světové války 

dostal do německého zajetí a přežil fatální 

bombardování Drážďan, aby se v pozdějším věku 

dožil situace, kdy přestane být vázán současností a 

dokáže se přesouvat v čase, což mu není až tak moc 

platné, neboť ho unesou mimozemšťané a vystaví ho 

ve své zoo jako exponát člověka dvacátého století. 

 

 


