
 
 

Román dánského autora, jehož základní osnovou jsou ta-

jemné okolnosti smrti malého kamaráda hlavní hrdinky, 

grónského chlapce Izaiáše. Odhalování záhady vede přes 

tajné archivy pochybných společností a patologických ústa-

vů, přes kodaňské podsvětí na loď, která odplouvá s tajem-

ným posláním k ostrůvku u západního pobřeží Grónska.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Mezi námi žijí Jiní, vyvolená kasta stoupenců sil Světla a 

Tmy. Legenda vypráví o dávných časech, kdy jejich armá-

dy sváděly nelítostný a nebezpečně vyrovnaný boj. Aby 

jejich soupeření nezničilo celý svět a aby zůstala zachová-

na rovnováha, uzavřeli spolu Dohodu. 

Světlí drží Noční hlídku a bdí nad činy Temných, armáda 

temnoty při Denní hlídce kontroluje počínání Světlých. 

Díky vzájemnému respektu je tak svět ušetřen nejhorších 

katastrof. Jenže to se má změnit.  

 

 

 

 

 
 

 

Jmenuji se Peter Grant. Ještě nedávno jsem byl obyčejný 

četnický zelenáč v řadách londýnské Metropolitní policie. 

Jedné noci jsem se ale při vyšetřování vraždy pokusil zís-

kat svědeckou výpověď od muže, který byl sice mrtvý, 

ale jinak znepokojivě výřečný, což mi zajistilo pozornost 

vrchního inspektora Nightingalea, posledního čaroděje 

Anglie. A právě tehdy začal můj příběh.Nyní jsem poli-

cejní detektiv a čarodějův učeň, první učedník za padesát 

let, a můj svět už není zdaleka tak jednoduchý, jak býval. 

 

 

 

 

 



Pátý román Helen Oyeyemi je dosavadním vrcholem autor-

činy tvorby. Obsahuje vše, co se stalo pro autorku charakte-

ristické a co jí vyneslo zařazení na prestižní seznam nejlep-

ších mladých prozaiků, který zveřejňuje britský časopis 

Granta. Práce s pohádkami, mýty, neustálé prostupování sku-

tečnosti a fikce i náhlé zvraty, to vše najdeme v příběhu dív-

ky jménem Boy. Ta vyrůstá bez matky v rodině krysaře, kte-

rý na rozdíl od mytického krysaře z německé legendy lidi 

nepřitahuje, ale odpuzuje. I Boy od něj prchá a protlouká se 

Amerikou padesátých let, až nakonec skončí v náručí vdov-

ce, jenž je otcem dívky jménem Snow. Oyeyemi na tomto 

trojúhelníkovém půdorysu rozehrává pro ni typickou hru, 

kdy nic není tím, čím se zdá být a kdy čtenáře čeká na kaž-

dém rohu překvapení. Dívka jménem Boy je kniha čtivá, 

vtipná a bohatá nejen na četné aluze.  
 

 
 

Nové vydání kultovní knihy s revidovaným překladem, kte-

rá přináší pohádkový příběh o velké cestě družiny trpaslíků 

a hobita Bilba Pytlíka za uloupeným pokladem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Po úspěšném „morálním thrilleru” Tahle země není pro sta-

rý přichází tento americký spisovatel se „sci-fi”, přičemž 

uvozovky jsou velmi na místě. Román Cesta se odehrává ve 

světě sežehnutém neznámou katastrofou. Otec se synem pu-

tují šedivou zimní krajinou a děsí se každého náznaku, že 

nejsou sami, kdo přežil; od posledních lidí rozhodně nemo-

hou čekat nic dobrého. Dvojici drží při životě jen to, co uve-

ze jejich nákupní vozík a co občas najdou v prázdných do-

mech. Za tento román autor obdržel v roce 2007 Pulitzero-

vu cenu. 

 

 
 

 

 



 
 
 

Pozoruhodná bajka začíná vzpourou zvířat, která vyženou 

majitele farmy a začnou si vládnout sama. Zprvu ušlechti-

lé, idealistické myšlenky o rovnosti, svobodě a blahobytu 

záhy berou za své a jejich místo postupně zaujme propa-

ganda, nesvoboda a totalitní diktatura. Farmu zvířat 

Orwell dopsal v roce 1944!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Jistěže můj syn chodí za děvkami – kdyby nechodil, 

měl bych strach o jeho zdraví,“ prohlásil kdysi Charles 

Dickens. A není se čemu divit, ve viktoriánském Lon-

dýně připadala jedna prostitutka na dvanáct dospělých 

mužů. Jak se asi takovým ženám žilo, vylíčil Michel Fa-

ber v románu Kvítek karmínový a bílý, a to mnohem 

otevřeněji a upřímněji, než by to mohl udělat zmíněný 

Dickens. 

Osou románu je vztah osmnáctileté prostitutky Sugar a 

dědice voňavkářského impéria Williama Rackhama.  

Kvítek není sentimentální vyprávěnka o kurvě se srdcem 

ze zlata. Je to panoramatický portrét viktoriánského Londýna se všemi jeho společen-

skými vrstvami, bildungsroman s nečekaně katarzním vyzněním a hlavně silný pří-

běh, u kterého budete hlavní hrdince fandit.  
 

 
 

Bohatý, mnohovrstevnatý román dosáhl ve Francii prodeje 

přes 400 tisíc kusů, obdržel nadšené kritiky i několik lite-

rárních cen - např. Prix Goncourt des Lycéens 2010. 

Píše se rok 1959 a dvanáctiletý Michel Marini prožívá 

první krizi v rodině. Rodiče se nemohou na ničem shod-

nout a bratr Franck přes jejich odpor narukuje do války v 

Alžírsku. Michelovým jediným útočištěm se stávají knihy 

a utajený šachový klub ve čtvrti Montparnasse, kde se 

scházejí uprchlíci z východního bloku a vyprávějí si jen 

stěží uvěřitelné osobní příběhy.  

 

 



 

Úspěšný román ze současné Anglie vypráví příběh o 

tom, že skutečné přátelství mezi mužem a ženou není 

možné, a musí buď skončit, anebo se proměnit v něco 

jiného, a také o tom, že si ty nejzákladnější věci uvě-

domíme, až když je pozdě. Vtipně napsaný příběh 

skrývá úsměvné a citlivě napsané sondy do lidských 

citů. Vztah, který přešel od náhodné známosti na jednu 

noc po věrné i nevěrné přátelství až k hluboké lásce a 

krátkému manželství jakoby mimochodem pod ko-

mickým nátěrem ukazuje změny zvyků, mravů a poli-

tiky v Británii posledních dvaceti let. Hlavním téma-

tem příběhu se více než klasická "lovestory" stávají 

pocity osamělosti a hloubka rozporu mezi mladickou 

nesmiřitelností a kompromisy, které jsme schopni tole-

rovat. 
 

 

Jednoho zimního večera roku 1591 je v Istanbulu zavraž-

děn přední iluminátor rukopisů a nyní k nám promlouvá 

ze studny, kam vrah hodil jeho tělo. Jeho hlas se ale ztrácí 

v koncertu ostatních hlasů, mezi nimiž figurují mistři sul-

tánovy malířské dílny, knihař Kara a jeho milenka 

Şeküre, dohazovačka Ester, Strýc Efendi i mince, červená 

barva, smrt, pes nebo třeba strom. Každý z nich předkládá 

svůj pohled na svět a snaží se nás přesvědčit o své pravdě 

a je jen na čtenáři, jaký obrázek si z tohoto napínavého 

příběhu poskládá. Román je vrcholným dílem tohoto tu-

reckého nositele Nobelovy ceny za literaturu (2006).  
 

 

 

 

 

 
 

 

Svazek norských pohádek obsahuje všechny pohádky, jež 

po vzoru bratří Grimmů v 19. století vydali sběratelé Pe-

ter Christen Asbjornsen a Jorgen Moe. Všem sto devate-

nácti pohádkám je v tomto českém překladu ponechán 

jejich původní rozsah i osobitý styl. Autenticitu sbírky 

podtrhuje i použití dobových romantických ilustrací The-

odora Kittelsena a Erika Werenskiolda.  

 

 
 



 

 

Jackův děda je už starý a zmatený: 

* když jde do obchodu, zapomene si přezout papuče 

* jí jen konzervy, z kterých vytváří nepoživatelné mí-

chanice 

* často si nemůže vzpomenout, jak se Jack jmenuje 

Nový román Davida Walliamse je úžasnou směsicí 

smutných momentů, detektivních motivů i typicky wal-

liamsovského humoru. Řeší se v něm problém Alzhei-

merovy nemoci, vztahy v rodině a čtenáři se navíc dozví 

i něco z historie.  

 

 

 

Britského autora dětských knih Davida Walliamse ozna-

čují kritici za nového Roalda Dahla. Jeho vypravěčsky 

brilantní příběhy s překvapivou pointou a černým humo-

rem dávají tomuto označení za pravdu. Jako první se k 

českému čtenáři dostává Babička drsňačka. Vypráví se v 

ní příběh o předsudcích a toleranci, o překvapivých od-

haleních a jedné šíleně troufalé loupeži. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Denis vášnivě miluje fotbal, stejně jako jeho táta a brá-

cha. Jeho další záliba je ale terčem posměchu. A jak by 

taky ne, vždyť Denise učaroval svět přehlídkových mol 

a módních časopisů a rád se obléká do ženských šatů. 

Možná je to proto, že mu tolik chybí máma, která od ro-

diny před lety odešla, a že tolik touží po její něžné žen-

skosti. Když se pak seznámí s Lízou, která má pro jeho 

zvláštní zálibu pochopení, Denisův život se rázem změ-

ní... Líza totiž dostane pěkně ztřeštěný nápad... 

 

 

 

 



 
 

Seznamte se s Dylanem Mintem. Je celkem fajn, až na 

toho Touretta. Jeho život, to je neustálá snaha ubránit se 

tomu, co ho Tourettův syndrom nutí dělat: potlačit 

nutkání sprostě nadávat, tiky, třas, vrčení, vytí psa, který 

se chce dostat ven, když je Dylan ve stresu. Není to 

snadné, zvlášť když je táta ve válce, neustále na mušce 

ostřelovačů, a máma pořád brečí. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Autorovo „venkovské retro“ z časů prvních lásek, vinylů 

a videoher v maringotkách, kdy se všechno zdálo daleko 

větší, je především subtilním a působivým portrétem do-

spívání, na jehož prožitku nic nezmění ani válka o 

Falklandy. 

Na počátku románu, který se odehrává v době od ledna 

1982 do ledna 1983, hrdina zničí nenahraditelné hodinky 

po dědečkovi, a spouští tím řetězec událostí, v němž au-

tor opět předvede mistrné spředení zápletky. 

 

 

 

 
 

Ačkoli Arnošt Lustig většinu svých děl stále doplňuje, tato 

novela zůstala již od roku 1964, kdy vyšla poprvé, téměř 

netknutá. I tento fakt svědčí o tom, že jde o dokonalé dílo, 

jedno z nejlepších, které tento český spisovatel napsal. 

Skupina dvaceti bohatých židovských obchodníků pod ve-

dením pana Cohena je jakoby nedopatřením odvezena z 

Itálie do koncentračního tábora. V průběhu vyjednávání o 

výměně za německé zajatce jim nacisté, zastoupení úlis-

ným panem Brenskym, slibují, že za milion švýcarských 

franků je všechny, včetně mladé tanečnice Kateřiny Horo-

vitzové, odvezou vlakem až k americké lodi…  

 



 
 

Literární průvodce provede čtenáře českou metropolí 

dvacátých a třicátých let, kdy Prahou zněl jazz a noc 

prosvěcovaly neony. Zavede je do míst, kde byl založen 

Devětsil, do kaváren a barů, kde se scházeli básníci a 

prozaici s teoretiky, výtvarníky i architekty. Před čtenáři 

se otevřou dveře redakcí časopisů a nakladatelství, vý-

stavní sály i ateliéry umělců. Nahlédnou do již zanik-

lých divadelních sálů, v nichž hrálo Osvobozené diva-

dlo. S nočními chodci budou přecházet po mostech přes 

Vltavu a se svítáním se těšit zelení parků uprostřed 

městské šedi. Neminou ani město choromyslných, pan-

kráckou věznici či říční lázně na Zbraslavi. 

 
 

* 

* 

 

Román Fredrika Backmana o starém vzteklounovi od-

vedle komicky ztvárňuje řadu situací, které nám jsou 

důvěrně známé. Je to kniha, jež dokáže stvořit svůj 

vlastní svět, ale zároveň nám říká něco důležitého o nás 

i naší době. Příběh se nese ve stejném duchu jako film 

Lepší už to nebude s Jackem Nicholsonem.  

 

 

 

 

 

Seznamte se s Anne Beou — je jí dvanáct, umí skvěle 

počítat, má vynikající smysl pro humor. A zároveň je ze 

všech sedmáků nejmíň oblíbená. Albínka s bílými vlasy, 

bledou pletí a špatným zrakem zkrátka nezapadá. Nejen-

že v jednom kuse naráží do lavic, na chodbě musí snášet 

pohrdavé pohledy svých spolužáků a je na světelné roky 

vzdálená šanci, že si jí Magnus někdy všimne. Navíc -

dva týdny před nejdůležitější podzimní událostí na škole 

si ji vezmou na mušku nejnamyšlenější holky ze třídy. 

Kdyby neměla kamaráda Nilse, život by byl absolutně 

nesnesitelný. 

Válka proti Superkrávám se stala bestsellerem a byla 

zvolena nejlepší dětskou knihou norského knihkupecké-

ho řetězce ARK za rok 2014 v anketě, v níž hlasovalo 10 

000 dětí. 

http://www.kosmas.cz/Detail/GuestRated/?articleId=190603&rating=1&fromCat=0
http://www.kosmas.cz/Detail/GuestRated/?articleId=190603&rating=1&fromCat=0
http://www.kosmas.cz/Detail/GuestRated/?articleId=190603&rating=1&fromCat=0
http://www.kosmas.cz/Detail/GuestRated/?articleId=190603&rating=1&fromCat=0


 

První díl ze série PAX pro mladé čtenáře. 

Ozývá se tep času a vchází temnota... V městečku Ma-

riefred se začínají dít podivné věci. K životu se probou-

zejí nadpřirozené bytosti. Tajná knihovna ukrytá pod 

kostelním návrším přitahuje zlé síly. Její ochrana slábne 

a svět se ocitá v ohrožení. V těchto nejistých časech sem 

do pěstounské rodiny přicházejí bratři Alrik a Viggo, 

kteří — jak se brzy ukáže — byli vybráni, aby pomohli 

chránit tajnou knihovnu.  

 

 

 

 

Druhý díl ze série PAX pro mladé čtenáře. 

Z hlubin věků někdo přivolává temné síly. Tajná 

knihovna je opět v ohrožení a ochránit ji bude čím dál 

těžší. V Mariefredu po nocích řádí záhadný tvor podob-

ný ohromnému psovi a napadá obyvatele městečka. 

Bratři Viggo a Alrik ho musejí zastavit dřív, než dojde 

k dalším neštěstím. Může to být vlkodlak? A jak s něčím 

takovým bojovat? Bratři se usilovně snaží najít odpověď 

v tajné knihovně a setkávají se přitom se záhadným ča-

rodějem Damírem, který přišel varovat strážce před smr-

telným nebezpečím.  

 

 

 

* 

* 

 

Halloweenské oslavy jsou v plném proudu, když vtom se 

objeví dítě v dokonale přesvědčivém kostýmu — a zaú-

točí… Kdo to je? Co chce? Kde se vzalo? A hlavně, jak 

ho zastavit? „Krkavčí bratři“ Alrik a Viggo musejí opět 

spojit síly se strážci knihovny Magnarem a Estrid, tento-

krát aby zachránili své spolužáky před pomstou nemrtvé. 

Kromě toho do města přichází tajemná dívka, která za-

sáhne Alrikovo srdce.  
 

 

 

http://www.kosmas.cz/Detail/GuestRated/?articleId=206242&rating=2&fromCat=0
http://www.kosmas.cz/Detail/GuestRated/?articleId=206242&rating=2&fromCat=0
http://www.kosmas.cz/Detail/GuestRated/?articleId=206242&rating=2&fromCat=0
http://www.kosmas.cz/Detail/GuestRated/?articleId=206242&rating=2&fromCat=0

