
Zeptali jste se někdy sami sebe, jaký by asi byl váš život, 

kdyby to v listopadu 1989 dopadlo všechno úplně jinak? 

Jaké by asi byly naše osudy, kdyby komunismus neskončil 

a my bychom zůstali za železnou oponou oddělující nás 

od světa i jeden od druhého?  

Jedna z nejúspěšnějších českých spisovatelek Alena 

Mornštajnová opět překvapuje; její nový román je 

dramatickým příběhem obyčejné rodiny, kterou velké 

dějiny během jedné listopadové noci rozdělí a postaví 

proti sobě. Sledujeme příběh Marie Hajné, která je kvůli 

účasti na demonstracích zatčena a odsouzena ke dvaceti 

letům vězení. Ví, že už nejspíš nikdy neuvidí vyrůstat své 

děti, a při životě ji udržují jen dopisy. A taky naděje, že se 

nakonec přece jen shledají. Vedle toho se odvíjí příběh dívenky Magdaleny, která je 

odebrána rodičům a umístěna do „ozdravovny“, ve které se vychovávají nové 

komunistické kádry. Jejich osudy se jednoho dne protnou, ale zcela jinak, než si obě 

představovaly a přály. 

 

Smog v indickém velkoměstě vypadá jako dech samotného 

ďábla. Pálí v očích, leze do nosu a úst, usazuje se na kůži, 

všechno rozmlžuje a maže z oblohy hvězdy. Ale může být i 

užitečný – když poskytuje krytí třem dětem, hledajícím 

nezvěstného spolužáka. Devítiletý Džaj se až příliš často 

dívá na policejní reality show, myslí si, že je chytřejší než 

jeho kamarádka Parí (ačkoli ta má samé jedničky) a že je 

lepší šéf než jeho kamarád Faiz (ačkoli Faiz už má 

opravdovou práci).  

Když zmizí spolužák ze školy, Džaj se rozhodne využít 

vyšetřovací dovednosti, které načerpal ze seriálu Policejní 

hlídka, a pustí se do pátrání. S pomocí Parí a Faize se 

vydává do nejnebezpečnějších částí indického velkoměsta, aby odhalili pravdu: na noční 

bazar, a dokonce i na železniční stanici na konci fialové linky metra. Ale děti se ztrácejí dál 

a trojice pátračů ze slumu musí čelit vyděšeným rodičům, lhostejným policistům a džinům 

kradoucím duše. A když dojde na ztráty i v nejbližším okolí, Džaj a jeho přátelé si uvědomí, 

že jejich život už nikdy nebude jako dřív. 

V Indii podle odhadů zmizí až 180 dětí denně. Tato zmizení se do zpráv dostanou obvykle pouze v případech, 

kdy je únosce dopaden nebo zločin doprovázejí hrůzné okolnosti. Novinářka a spisovatelka Deepa Anappara 

dělala rozhovory s dětmi, které se živily přehrabováním odpadků nebo žebraly na křižovatkách, s dětmi, které 

se doma mohly jen s obtížemi učit kvůli složité situaci v rodině, a s dětmi, které musely ze školy odejít kvůli 
nábožensky motivovanému násilí. Na základě jejích zkušeností vznikl román Dokud vás nenajdeme o 

odhodlání dětí přežít ve společnosti, která je často záměrně zanedbává, vyprávěný z jejich perspektivy. 
Autorce se podařilo zachytit především odolnost, veselí a kuráž těchto dětí. Strhující drama navazuje na tradici 



silných příběhů o dětském přátelství ve stínu chudoby a náboženské nesnášenlivosti, reprezentovanou 

Lovcem draků Khaleda Hosseiniho. Kniha byla dosud přeložena do 22 jazyků. 

 

Jmenuji se Maryte – věta, kterou se šestiletá Renata naučí 

litevsky a opakuje ji jako zaříkadlo proti všemu zlému. 

Pochází totiž z městečka ve Východním Prusku, z dnešní 

Kaliningradské oblasti, a má tu smůlu, že je Němka. Krátce 

po válce ji dějiny odvanou do cizí země, kde dostane nové 

jméno a s ním novou identitu a naději na nový život.  

Román o fenoménu takzvaných vlčích dětí – wolfskinder, 

které dodnes žijí na území Litvy, vyvolal po svém vydání v 

roce 2012 senzaci a stal se litevskou knihou roku. Autor v 

něm s neobyčejnou něhou i vášní odkrývá zasutý cíp 

evropské historie a ve strohých sekvencích, psaných 

prostým, přitom však básnicky jemným jazykem, líčí, jak 

snadno se šlo v kruté zimě roku 1946 ztratit. 

 

Celá dlouhá léta kolují v poklidném městečku Barkley Cove 

na pobřeží Severní Karolíny fámy o vlčím dítěti, „holce z 

bažiny“. Když je roku 1969 objeveno tělo místního krasavce 

Chase Andrewse, obyvatelé města začnou z jeho vraždy 

podezírat právě holku z bažiny, Kyu Clarkovou. Jenže Kya 

vůbec není taková, jak se o ní povídá. Je to inteligentní a 

citlivá dívka. Žije odkázaná sama na sebe v bažině, které říká 

domov, jejími nejlepšími kamarády jsou raci a místo školy ji 

učí okolní příroda. I v jejím životě přichází chvíle, kdy zatouží 

po blízkosti jiných lidí, dotecích a lásce. Její divoká krása 

okouzlí dva mladé muže z města a před Kyou se otevírá 

úplně nový život. Pak se však stane něco 

nepředstavitelného…  

Román Kde zpívají raci je překrásnou ódou na přírodu, příběhem opuštěné dospívající 

dívky, která se učí důvěřovat lidem, a líčením záhadné vraždy s překvapivým koncem. Delia 

Owensová nám připomíná, že dětství nás všechny poznamená na celý život a že každý z 

nás podléhá úžasným tajemstvím přírody. 

 

 

 

 



Žena žijící sama v malém domku na anglickém venkově se 

může zdát osamělá, ve skutečnosti se však nachází v té 

nejlepší společnosti.  

Len Howardová strávila polovinu života v domku na 

anglickém venkově. Napsala tam dva bestsellery o 

červenkách, vrabcích a dalších ptácích z okolí. Dnes tam její 

podivuhodný životní příběh připomíná už jen cedulka „Bird 

Cottage“. Okno ptačího domku bylo vždy otevřené, aby mohli 

vrabci a sýkorky přilétat, kdy se jim zachce, a přistávat na 

psacím stroji, jakmile k němu Len usedla. Ačkoli nebyla 

původní profesí bioložka, v padesátých letech minulého 

století se stala průkopnicí ve zkoumání ptáků: studovala je na 

základě důvěry a svobody, pozorovala jejich povahu a zvyky.  

Co přimělo Len k tomu, že radikálně změnila svůj život a vykročila mimo vyšlapané cesty? 

Co vypovídají příběhy sýkorek o světě lidí? A je vůbec možné vymanit se z očekávání 

druhých? Ptačí domek vypráví o hudbě a ptačím zpěvu, ale i o tom, co to znamená někam 

patřit. 

Izzy by si přála vést poněkud zajímavější život, než jí nabízí 

středomoravská vesnice. A teď, za války, je to ještě mnohem 

horší. Samá dřina, žádná radost. Pak se ale najednou 

všechno změní: na jejich rodinný statek přijde vypomáhat 

skupina britských válečných zajatců. A jedním z nich je Bill.  

Po jejich setkání události naberou rychlý spád. Izzy a Bill se 

tajně vezmou a vydají se na útěk. Izzy je přestrojená za muže 

a působí tak věrohodně, že když je nakonec dopadnou 

nacisté, skončí spolu s Billem ve vojenském zajateckém 

táboře.  

Kdyby Němci přišli na to, že je Izzy žena, okamžitě ji zastřelí. 

Novomanželé se proto spojí s několika spoluvězni, a 

společně pak střeží Izzyino tajemství. Ne každý zajatec má 

ale dobré úmysly. A tak se Bill a Izzy každé ráno probouzejí 

s nejistotou, jestli se společně dočkají večera. Nebo konce války. Nebo šťastné 

budoucnosti. Román na základě skutečných událostí. 

 

 

 

 



Jedna z nejstarších knih lidského rodu, která významně 

ovlivňovala vývoj čínské civilizace a filosofie. Její původ se 

váže k počátkům dynastie Sia v 18. století př. n. l.  

 

Z čínštiny přeložil, výkladem a komentáři opatřil Oldřich Král. 

Český překlad Oldřicha Krále je geniálním a jedinečným 

filologickým i filosofickým dílem a jednou z nejdůležitějších 

událostí české kultury, srovnatelnou snad jen s překladem 

Bible kralické (bez nadsázky). 

 

 

Od Homérových básní až po současnou science fiction, od 

svatých písem po komiksy, přes všechna stěžejní literární 

díla, o nichž jsme se učili (od Gulliverových cest po Alenku v 

říši divů, od Tolkiena po Milión Marca Pola), literatura po celé 

věky neustále vytvářela pomyslné a bájné země a promítala 

do nich všechna přání, sny, utopie a noční můry, které v 

našem omezeném skutečném světě působí příliš rušivě a 

vyzývavě.  

Po Dějinách krásy, Dějinách ošklivosti a Bludišti seznamů se 

Umberto Eco stává naším průvodcem na obrazově bohatě 

dokumentované cestě po oněch dalekých, neznámých 

zemích a ukazuje nám jejich obyvatele, vášně, hrdiny, ale 

především význam, který pro nás mají. Na cestě, jež je zasvěcená i zábavná, jak ji dokáže 

uspořádat jen Umberto Eco. Najdeme na ní starověké a středověké texty v 

bezprostředním sousedství dnešních příběhů, filmy vedle básní, komiksy vedle románů, 

které ovlivnily vnímavost i založení náš všech. 

Institut pokročilých studií, Princeton, 1980. Ředitel pověří 

mladou dokumentaristku Annu Rothovou, aby získala archiv 

Kurta Gödela, nejuzavřenějšího a nejuhrančivějšího mate-

matika 20. století. Anna se proto musí spřátelit s ovdovělou 

Adélou Gödelovou, známou fúrii, která archiv, vědecky 

neobyčejně cenný, odmítá vydat; zřejmě proto, aby si vyřídila 

staré účty s princetonskou vědeckou komunitou. Hned při 

prvním setkání Adéla Anniny úmysly prohlédne. Proti 

očekávání ji nevyhodí, ale určí pravidla hry. Stará paní ví, že 

brzy zemře, a potřebuje vyprávět příběh, který nikdo nechtěl 

slyšet. Od zářivé Vídně třicátých let po poválečný Princeton, od 

anšlusu po maccarthismus, od konce pozitivistických ideálů po nástup nukleárních zbraní 

tak Anna objevuje životní dráhu génia, který neuměl žít, a ženy, která uměla jen milovat. 



Slavný soukromý detektiv Phil Marlowe má vážnou 

konkurentku: je jí dvanáct a jmenuje se Nelle. Je chytrá, má 

skvělý pozorovací talent, případy řeší s věcnou elegancí, její 

komentáře jsou sarkasticky trefné. Nelle žije ve městě, kde byla 

na všechny sladkosti vyhlášena prohibice. Jenže se zákazem 

čokolády a bonbonů začnou okamžitě vznikat pašerácké 

gangy, v policii bují korupce. Když jednoho dne vstoupí do 

Nelliny detektivní kanceláře (ve skutečnosti zahradní kůlny) 

zlopověstný gangster Eddie Mentolka a požádá Nelle, aby mu 

našla ztraceného plyšového medvídka, hrdinka zavětří velký 

případ. Ale než se jí podaří méďu vypátrat, zmizí i Eddie. Že by 

v tom měla prsty konkurence, drsná Fidorka nebo snad Piškot 

McKenzie? Proč byl medvídek pro Eddieho tak důležitý? A co se skrývá v opuštěné továrně 

na čokoládu? Kam se poděl její majitel? Pátrání Nelle vtahuje stále hlouběji do labyrintu 

intrik a podvodů čokoládové mafie, vyřešení případu je dramaticky překvapivé. Zábavná 

„báječně čokoládová“ parafráze na slavné detektivní romány z doby americké prohibice 

okouzlí nejen děti, ale i hravé dospělé. Černobílé ilustrace nakreslil známý britský 

výtvarník Mark Beech. Pro hrst lentilek je neodolatelná lahůdka – takovou by Roald Dahl 

a Raymond Chandler spolu možná upekli po celoroční pařbě v cukrárně. Hlavní hrdinka 

knihy Pro hrst lentilek je Phil Marlowe v sukních. 

 

V eskymáckém městečku znají tuhle dívku jako Mijax, ale pro 

kamarádku v San Francisku je Julií. Když se Mijax v městečku 

přestane cítit bezpečně, uteče do tundry. Zanedlouho ale 

pochopí, že se v aljašské divočině ztratila, že si neumí zajistit 

obživu a že ani netuší, kterým směrem leží cíl její cesty. 

 

Postupně se stává součástí vlčí smečky a vlky si zamiluje, jako 

by byli členy její rodiny. Den za dnem, s pomocí vlčí smečky a 

se znalostmi toho, co ji o aljašské přírodě naučil otec, se Mijax 

snaží v tundře přežít. Nastane však čas, kdy musí divočinu 

opustit a vybrat si mezi tradičním a novým způsobem života. 

Může být zároveň moderní eskymáckou dívkou Mijax i Julií z 

vlčí smečky?  

Jean Georgeová ve svém vyprávění zachytila méně běžné proměny života Eskymáků v 2. 

polovině 20. století, zvyky zvířat, strasti dospívání, a všechny tyto prvky skloubila do 

napínavého dobrodružství, které je především dojemným příběhem o lásce. 

 

Vítěz Ceny Johna Newberyho za nejlepší dětskou knihu roku 1973. 

 



Další příběh z ediční řady Tygří oko, jež přináší napínavé i poučné 

čtení o životě našich předků, se odehrává ve starém Egyptě. Zlatník 

Huja usilovně pracuje na zlaté truhličce, která se má stát součástí 

pohřební výbavy nedávno zemřelého faraona. Těsně před uložením 

do hrobky ji ale kdosi ukradne. Podezření padne na zlatníka. Jen jeho 

děti ví, že byl obviněn neprávem, a pustí se do pronásledování 

skutečného pachatele. Hrozí jim ale velké nebezpečí 

 

Krátký napínavý příběh od Eleny Ferrante, autorky tetralogie 

Geniální přítelkyně, je svou tematikou propojený s jejím dalším 

románem Temná dcera.  

Ferrante rozvinula motiv ztracené panenky Celiny, která byla 

malou holčičkou jménem Mati ponechána na konci dne na pláži 

napospas svému osudu. Mati totiž dostala kotě, a Celina si 

připadá zrazená a opuštěná. V noci zažívá neuvěřitelná, často 

děsivá a tajemná dobrodružství, pociťuje strach a zakouší 

žárlivost. S východem slunce ale zjišťuje, že nic není takové, jaké 

se to předchozího dne zdálo být. Knížka je bohatě ilustrovaná 

Marou Cerri, jednou z nejžádanějších evropských ilustrátorek, 

která pravidelně spolupracuje s novinami a časopisy. 

 

Sára a Matyáš, dva z vícera hlavních hrdinů, jejichž příběhy 

naleznete v této knize – se stávají statečnými bojovníky, kteří se 

okolnostem navzdory staví k životu čelem. Snaží se, byť často s 

vypětím všech sil a bez ohledu na rány osudu a vnitřní konflikty, 

znovu vstát a jít vstříc dalšímu dni. Někdy mají blízko sebe 

přátele a blízké, kteří jim bývají oporou, zatímco jindy se cítí 

osamělí. Skutečné příběhy hlavních hrdinů jsou hluboce lidské 

a osobní. Mohou se různým způsobem dotknout každého z nás.  

Cílem knihy je především přiblížení psychoterapie veřejnosti a 

umožnění orientace v tom, co může psycholog/terapeut 

nabídnout nejen dospívajícím v krizi.  



Víš, které zvíře na světě je nejvíc cool? To určitě neuhodneš! Je 

to… KOČKA. Chceš být jako ona? V pohodě na duši i na těle? 

Nedělat si zbytečné starosti, užívat si života a kamarádů? 

Přichází Ziggy, kocour, který má samé dobré nápady, umí 

mluvit a poradí ti, jak vyřešit tvá trápení. Zkrátka abys byl 

šťastný jako kočka. 

Originální a optimistická knížka pro mládež inspirovaná 

bestsellerem Chovejte se jako kočka. 

Je určena čtenářům od 9 let a obsahuje jednoduché a rozumné 

rady. V 18 různých situacích se Ziggy stává čtenářovým 

parťákem a koučem a učí ho žít jako kočka: být oblíbený, netrápit se nedůležitými věcmi, 

být samostatný a v pohodě, porazit nesmělost a obejít se bez mobilu, být (občas) milý na 

rodiče. 

 

 

Základy kreslení módy od slavného a oblíbeného kreslíře 

Christophera Harta. 

Nejlepší průvodce pro všechny, kteří se chtějí naučit 

kreslit ty nejstylovější návrhy současné módy, je právě 

tady! S tímto nezbytným manuálem od renomovaného 

autora řady knížek o kreslení Christophera Harta získáte 

přístup k jednoduchým předlohám, díky kterým budete 

brzy kreslit módní návrhy svých snů. V této knížce se 

naučíte nejen základní principy kreslení šatů, topů, 

spodních dílů a venkovního oblečení, ale také objevíte 

kouzelné detaily, díky kterým je móda tak zábavná.  

Klasické střihy oblíbených kousků poslouží jako odrazový můstek pro rozvoj kreativity 

každého začínajícího návrháře. V knize najdete i pánské návrhy, takže budete mít 

kompletní přehled o kreslení pánských i dámských módních póz a oděvů. Díky snadnému 

přístupu, všestrannosti a vytříbenému stylu je tento průvodce nepostradatelným 

společníkem všech začínajících návrhářů, kteří se chtějí naučit kreslit úžasné módní 

kousky. 

 



Původní komiks mladé autorky čerpá svou prvotní inspiraci u 

egyptského mýtu o dvou znepřátelených bratrech, Sutechovi a 

Usirovi. Malý egyptský kluk Ratep, kterému se vrstevníci pro 

jeho původ vysmívají, podlehne svodům Sutecha, boha války, 

temnoty a hněvu, a dopomůže mu ke svobodě a moci. Za to ho 

stihne trest - Usir, bůh plodnosti a panovník nad říší zemřelých, 

mu dá nesmrtelnost a Ratepovým věčným úkolem je 

napravovat Sutechovy zlé skutky. Osamělý odvěký poutník bez 

domova a rodiny pak cestuje časem i světem a v jeho příbězích 

se odrážejí legendy a báje z celého světa. Ratep přitom 

nepřestává toužit po lásce a přátelství, leč marně. Protože však 

v jeho žilách koluje i Sutechova krev, nehodlá se se svým údělem smířit. 

 

Kam běží modrá liška? - Na Kampu přece. 

Nové vydání legendární dětské knihy Andreje Gjuriče, která v 

jedinečném rytmu vypráví příběhy z Malé Strany, vychází více 

než po třiceti letech od prvního vydání. Svět zabydlený 

bubáky, vodníky, ale i obyčejnými lidmi, jedno z 

nejmagičtějších míst Prahy ožívá v novodobých mýtech, které 

svou působivostí okouzlí nejen děti. 

 

 

 

Taky si myslíte, že zebry nešplhají, snídají spíš trávu než nutelu 

a nemluví? Johoho jahaha. Zeptejte se Johanky a jejích 

kamarádů! Zebra je ve skutečnosti úžasně nevypočitatelný 

tvor a náramně užitečná pomůcka v každé třídě a pod každou 

dětskou postelí. Občas ovšem potřebuje zachránit.  

 

 


