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Martin George R. R.: Snové písně I. (Argo) 

 

 
   George R. R. Martin je nejvýznamnějším autorem moderní podoby 

žánru fantasy a jedním z nejnadanějších vypravěčů současnosti. V 

objemné průřezové sbírce Snové písně nabízí čtenářům souhrn svých 

kratších prací, jenž ve dvou svazcích odkrývá autorovu vzrušující cestu 

od mladého spisovatele až po cenami zahrnovaného mistra. 

 

V prvním svazku se můžete těšit z raných prací George R. R. Martina 

včetně některých dosud nikdy nepublikovaných povídek, ale i z Hugem, 

Nebulou či Cenou Brama Stokera odměněných povídek a v neposlední 

řadě rovněž z novely Ledový drak, jejíž samostatné ilustrované vydání se 

stalo stále vyhledávaným bestsellerem mezi dětem určenými tituly. 

Okouzlující sborník zahrnuje rovněž autorovy obsáhlé komentáře, které 

z knihy dělají skvělou volbu pro Martinovy oddané čtenáře i pro novou 

generaci jeho příznivců. 

 

 

 

 

Weir Andy: Artemis (Knižní klub) 

  
     Autor celosvětového hitu Marťan se znovu hlásí o pozornost milionů 

čtenářů: tentokrát sci-fi thrillerem z blízké budoucnosti – napínavou noir 

kriminálkou odehrávající se na Měsíci.  

Jazz Bašarová pracuje jako kurýrka. Občas i nelegálního, čili 

pochopitelně lépe zaplaceného zboží. Jak jinak přežít v Artemidě, 

jediném městě na Měsíci, když nejste bohatý turista nebo výstřední 

milionář? Když si tu poctivě vyděláte sotva na jídlo? Když ani 

příležitostné pašování nestačí na slušnější bydlení? Všechno se ale změní 

v okamžiku, kdy Jazz dostane nabídku provést velkou věc.  

A to za odměnu tak závratnou, že se prostě neodmítá. Jenže tahle 

zakázka jí brzy přeroste přes hlavu – zaplete se totiž do vysoké hry, v níž 

jde o ovládnutí Artemidy. A kterou by nemusela přežít… 
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Jacobsová Anne: Panský dům 2 – Panský dům a jeho dcery (Knižní klub) 

     

   Marie a Paul Melzerovi si užívají rodinného života, ale jejich štěstí 

netrvá dlouho. Vypukla první světová válka a muži narukují na frontu. 

Paul jako dědic průmyslnické rodiny je zpočátku zproštěn vojenské 

povinnosti, neboť je potřebný doma jako odborník v továrně. Jenže i on 

posléze dostane povolávací rozkaz – a právě v den, kdy Marie porodí 

jejich dvojčata. Marie se však nezalekne žádné překážky. Brzy pochopí, 

že je na tom melzerovská textilka špatně, a pustí se do boje za zachování 

rodinného dědictví. Její pomoc potřebují i obě švagrové Kitty a Elisabeth. 

Později ale dostane zlou zprávu, že Paul padl do zajetí. A záhy nato se 

objeví jeho přítel, elegantní Ernst von Klippstein, který čím dál víc 

vyhledává její blízkost… 

 
 

 

 

 

 

Backman Fredrik: Medvědín (Host) 

 
    Pro většinu lidí neznamená vítězství na juniorském mistrovství v 

ledním hokeji nic moc, ale pro obyvatele Björnstadu to znamená všechno. 

Vítězství jako tohle by totiž mohlo přitáhnout pozornost k upadajícímu 

městečku: přilákat státní dotace a talentované sportovce, kteří by dali 

Björnstadu přednost před velkými městy v okolí. Vítězství jako tohle by 

rozhodně znamenalo všechno pro hubeného teenagera Amata, který je 

všude mimo led za vyvrhela; pro Kevina, hvězdného hráče, jenž stojí jen 

krůček od zářivé budoucnosti v NHL; i pro Petera, jejich obětavého 

generálního manažera, jehož vlastní profesionální hokejová kariéra 

skončila tragédií. Tým by mohl mít šanci splnit sny celého města. Ale 

jedné noci během zapíjení klíčového vítězství se něco stane mezi Kevinem 

a Peterovou dcerou — a druhý den to vypadá, že se všechno změnilo. 

Vznesená obvinění se šíří po celém Björnstadu jako vlny po rybníce, 

žádný dům nevynechají. V honbě za úspěchem týmu je složité rozpoznat 

hranice věrnosti a zrady. Nakonec musí jeden mladý muž najít odvahu 

říct nahlas pravdu, kterou, jak se zdá, nikdo nechce slyšet. 

 

 

 

 

 

 

https://www.kosmas.cz/knihy/239531/srdce-aporveru/
https://www.kosmas.cz/knihy/239531/srdce-aporveru/
https://www.kosmas.cz/knihy/245044/pansky-dum-2-pansky-dum-a-jeho-dcery/
https://www.kosmas.cz/knihy/245044/pansky-dum-2-pansky-dum-a-jeho-dcery/
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Backman Fredrik: Babička pozdravuje a omlouvá se (Host) 

 
   "Zábavný a napínavý příběh plný nečekaných setkání, 

nepravděpodobných přátelství a obrovské síly pohádek a fantazie. 

Else je sedm, vlastně skoro osm. Její babičce je sedmdesát sedm, vlastně 

skoro sedmdesát osm. O Else dospělí říkají, že je na svůj věk vyspělá, ale 

ve skutečnosti jim připadá otravná. O babičce tvrdí, že je ohromně čilá, i 

když tím myslí, že jim přijde bláznivá. Elsa je jiná než ostatní. Nemá jiné 

kamarády než babičku, ale jí to nevadí. Babička jí totiž vypráví úžasné 

příběhy o kouzelné říši, kde není normální nikdo a nic a být jiný je tam 

největší výhodou. 

Jenže i v nejkrásnějších pohádkách se občas objeví zlý drak a do boje 

proti nepříteli se musí Elsa vydat úplně sama. Má totiž doručit tajemný 

dopis a adresátovi vyřídit, že se babička omlouvá a pozdravuje. Netuší, že 

v rukou drží klíč k největšímu a nejdůležitějšímu dobrodružství, které se 

kdy v říši fantazie odehrálo. 

 

 

 

Ležák Zdeněk: Tři králové (Argo) 

  
   Tři vojenští důstojníci, dva prošli československými legiemi, třetí byl 

příliš mladý, aby se k nim stihl přidat. Zato patřil k výjimečným 

střelcům a odvahy měl na rozdávání. Po obsazení Československa 

hitlerovským Německem 15. března 1939 se zapojili do armádou 

organizovaného odboje Obrana národa. Po několika čistkách gestapo 

odbojovou skupinu zdecimovalo a naši tři důstojníci se postupně stali 

klíčovými osobnostmi domácího odboje. Tři králové – Josef Balabán, 

Josef Mašín a Václav Morávek. První dva gestapo popravilo, třetí 

zemřel v boji při pokusu o jeho zatčení. Jejich příběh jsme zachytili ve 

výpravném stostránkovém komiksu, který pokrývá činnost Tří králů od 

jara 1939 až do smrti posledního z nich na počátku léta 1942. Příběh 

vám navíc dá nahlédnout do činnosti dalších významných skupin 

domácího odboje, protože naši tři hrdinové tyto skupiny propojovali. 

Tři králové patří k největším morálním vzorům našeho národa. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

                             


