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V PROSINCI NEMUSÍTE O KNIHY PROSIT! 

 

S NADÍLKOU PŘICHÁZÍME VČAS... :) 
 

  
 

 

Hakl Emil: Výsek (Argo) 

Jedenáct let vycházely pravidelně v časopise Čilichili sloupky Pavlač Emila Hakla. Zveřejnit všechny by 

nejspíš bylo čtenářsky neúnosné, a tak jsme se vydali osvědčenou cestou autorského výběru. Výbor z 

Pavlače Emila Hakla obsahuje nejvýraznější kousky z autorovy sloupkařské dekády. 

 

Epstein Marek: Dravec (Labyrint) 

 Drama o konci rodinného štěstí, které se zdálo nedotknutelné. Zklamaná 

žena, psychopat a jejich malá dcera — tři vypravěči, tři různé pohledy na 

„obyčejné“ domácí násilí. Autor odhaluje lidské slabosti, ale zároveň citlivě 

naznačuje cestu, jak se postavit zlu. Román o zradě, pomstě, zázraku a 

odpuštění od respektovaného filmového scenáristy. 
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Gordonová Jaima: Poslední dny slávy (Argo) 

Poslední dny slávy, román, za který Jaimy Gordonová v r. 2010 získala americkou Národní knižní cenu, 

představuje čtenářům oblíbené dostihové prostředí zcela jinak, než jsou zvyklí. Neodehrává se totiž v 

kulisách velkých závodů, luxusu a bohatství, ale na samém dně dostihového sportu, na závodišti v 

zapadákově, kde se koně i lidé „za zenitem“ ze všech sil snaží přežít a účel světí prostředky. Každá z 

postav, které se nám v tomto přitažlivě hrůzném panoptiku představí, mluví vlastním svérázným 

jazykem, ale jejich osamělost a izolace pramení z jiné „jinakosti“. Ať už to je věk, barva pleti nebo 

původ, co je staví na okraj společnosti, když se setkají na scéně zanedbaného závodiště v Západní 

Virginii, rozehrají spolu napínavé drama plné zoufalství, odhodlání, vášně a koní. 

   Pět postav, pět originálních hlasů, pět osamělých duší potloukajících se kolem nejnižších příček 

dostihového sportu. Každý den je boj o přežití, a ne všichni přežijí. 

Mawer Simon: Pražské jaro (KNIHA ZLÍN) 

   Simon Mawer, autor Skleněného pokoje, bestselleru deníku New York Times, se 

vrací do Československa. Tentokrát během bouřlivých šedesátých let a s napínavým 

příběhem o sexu, politice a zradě. 

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. 

Mezitím, Sam Wareham, první tajemník britské ambasády v Praze, sleduje s 

cynismem diplomata a vášní mladého muže vývoj v zemi. Ve společnosti české studentky Lenky 

Koneckove si nachází cestu do světa československé mládeže, která je plná nadějí a nových myšlenek. Za 

železnou oponou se v této chvíli nic nezdá být nemožným. Avšak obří kola politiky se dál točí v pozadí, 

sovětský vůdce Leonid Brežněv vyvíjí na Dubčeka nátlak a Rudá armáda se shromažďuje na hranicích. 

Tato chytrá, strhující a smyslná novela opět potvrzuje, že Simon Mawer je jedním z nejtalentovanějších 

současných spisovatelů historické špionážní fikce. 
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Holm Lasse: Vikingové – pomsta synů (Fobos) 

   Ragnar Lothbrok je mrtev. Jeho pět synů žije. A teď se chtějí pomstít. Jaro 

866. Severoanglická vesnice se ocitá pod útokem Vikingů. V jejím srdci stojí 

na šibenici chlapec Wulf s oprátkou kolem krku, jenž přihlíží tomu, jak 

skandinávští nájezdníci drancují jedno obydlí za druhým. Chlapec však 

neumírá v plamenech, ale opouští vypálenou vesnici společně s Vikingy, kteří 

jej pojmenují Rolf a odvedou ho s sebou na svou pevnost. Rolf si pomalu 

uvědomuje, že útok na vesnici nebyl náhodný. Pět synů slavného Vikinga 

Ragnara Lothbroka – Bjorn, Ivar, Sigurd, Ubbe a Halfdan – totiž přišlo do 

Anglie, aby pomstili smrt svého otce, jenž zemřel na následky hadího uštknutí 

ve vězení northumbrijského krále Ally. Když se z cesty bratrů za pomstou 

stane rozsáhlá invaze a Rolfova vlastní tajemství začnou postupně vyplouvat 

na povrch, začíná závod s časem. Bude mít dostatek času na to, aby dokázal 

královu nevinu a zabránil tak obrovskému krveprolití na obzoru? POMSTA 

VIKINGSKÝCH SYNŮ je historická detektivka z vikingského prostředí, jejíž 

příběh je založen na skutečných událostech, jež se odehrály v severní Anglii v 

letech 866 a 867. Jde o první část románové trilogie zasazené do doby raného středověku. 

 
 

 

 

 

 

https://www.kosmas.cz/knihy/250550/prazske-jaro/
https://www.kosmas.cz/knihy/250550/prazske-jaro/
https://www.kosmas.cz/knihy/248019/vikingove-pomsta-synu/
https://www.kosmas.cz/knihy/248019/vikingove-pomsta-synu/
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Jan Novák, Jaromír 99: Zatím dobrý (Argo, Paseka) 

 

Je to největší příběh studené války. Pětice mladíků s pistolemi se postavila po zuby ozbrojené 

dvacetitisícové armádě východoněmecké Volkspolizei a prostřílela se do svobodného Západního Berlína. 

Příběh bratří Mašínů a jejich rodiny vyprávěl spisovatel Jan Novák v románu Zatím dobrý jako 

strhující, napínavý western, za který získal cenu Magnesia Litera pro nejlepší knihu roku. Teď se jeho 

scénáře chopil výtvarník Jaromír 99 a vytvořil dramatický a vizuálně působivý komiks ve svém 

osobitém, noirovém stylu. 

 
 

 

 

 

Abnett, Walker a kol.: Aquaman 1: Pád do hlubin (BB art) 

 
    Těšíte se na film Aquaman (premiéra 13.12.2018)? Pro fanoušky je 

chystáno vydání komiksu ze série ZNOVUZROZENÍ HRDINŮ DC, který 

obsahuje sešity: AQUAMAN: REBIRTH #1, AQUAMAN #1-6. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.kosmas.cz/knihy/251342/aquaman-1-pad-do-hlubin/#productDetail
https://www.kosmas.cz/knihy/251342/aquaman-1-pad-do-hlubin/#productDetail


https://www.topzine.cz/5-knih-na-tema-vanoce-nejkrasnejsi-svatky-v-roce-nejsou-jen-o-peceni 

 

 

 

 

 

https://www.topzine.cz/5-knih-na-tema-vanoce-nejkrasnejsi-svatky-v-roce-nejsou-jen-o-peceni
https://www.kosmas.cz/knihy/244789/zatim-dobry/
https://www.kosmas.cz/knihy/244789/zatim-dobry/

