
Nové knihy: 

 

Jurga Vile/ Sibiřské haiku 

bolestný rodinný příběh Litevců o útrapách ve vyhnanství za nadvlády SSSR s krásnými ilustracemi 

 

Khaled Hosseini/ Mořská modlitba  

Kniha inspirovaná migrační tématikou, poetický text je psán na pozadí jemných akvarelů od Dana 

Williamse 

 

Jiří Stránský/ Tichá pošta 

Čtyři povídky podle skutečných událostí připomínající pohnuté období českých dějin od konce druhé 

světové války do nedávné minulosti o statečnosti, odvaze a přátelství jsou psané s typickým 

Stránského optimismem a laskavostí. 

 

Filip Roth/ Spiknutí proti Americe 

Provokativní hra s dějinami, kdy autor rozvíjí hypotetický příběh vítězství letce Ch. Lindberga, který 

jako první překonal Atlantik, v prezidentských volbách v USA roku 1940. 

 

Jung Changová/Divoké labutě   

Autobiografický román spisovatelky od roku 1978 žijící ve VB, líčí pohnuté osudy tří generací žen na 

pozadí novodobé čínské historie. 

 

Naomi Aldermanová/ Napětí 

Jak by svět vypadal, kdyby všude zavládl matriarchát a přestaly platit klasické genderové stereotypy? 

Odpovědi předkládá autorka v mnohoznačném barvitém románu na pomezí sci-fi, dystopie a 

thrilleru. 

 

Patrik Banga/ Skutečná cesta ven 

Jak obtížné je uniknout předsudkům, když žijete v romské komunitě na pražském Žižkově a kolem zuří 

devadesátky čpící neutěšeností, drogami, alkoholem a rvačkami? Skutečný příběh novináře P.Bangy 

zachycuje jeho skutečnou cestu ven mezi novináře předních českých médií. 

 

 

 



Václav Cílek/ Přijít za svítání  

Vybrané eseje z let 2002-2022 jsou uspořádány do pěti tematických okruhů: krajina jako celek, genius 

loci konkrétních míst, setkávání s lidmi, zvířaty a bájnými bytostmi, popis současného světa s jeho 

problémy a obav, kam se to řítíme, a nakonec texty o tom, jak z toho ven, které dávají naději. 

 

Mariusz Surosz/ Ach, ty Češky 

České ženy, česká historie a současnost očima významného polského žurnalisty." Výchozím bodem 

každé kapitoly je žena, jejíž osud mě fascinuje. Ale ve skutečnosti je to osm črt o dějinách našich 

jižních pobratimů.", píše autor 

 

Libuše Pilařová/Jóga v denním životě pro děti a mládež 

Odborný fyzioterapeutický srozumitelně psaný návod doplněný obrázky, pohádkami, říkánkami, 

jídelníčkem a radami o správném životním stylu pro malé i velké 

 


