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Šenk David: Poslední z Aporveru (Albatros) 
 

Smrt nevinného člověka proměnila pohádkový Aporver v peklo. Temnoty a jejich ďábelští 

přisluhovači pohlcují vše živé a naděje na záchranu jsou čím dál tím menší. Přidejte se k odvážným 

Obráncům, kteří se rozhodli Temnotám postavit, a doprovoďte mladíka Rybliho na jeho 

dobrodružných výpravách při hledání Ecidilu, bájného zdroje života. Rybliho čeká boj o holý život. 

Musí sebrat veškerou odvahu a vyslovit to správné přání, které zachrání celý svět. 

 

 

 

 

Kohout Pavel: To byl můj život? (Odeon) 

  
Pavel Kohout bilancuje. V roce, kdy se spisovatel dožívá významného životního 

jubilea, vydáváme souborně jeho paměti. Svazek obsahuje oba díly Kohoutových 

vzpomínek To byl můj život? na léta 1928–1979 a 1979–1992, dále text 

Předběžná bilance z roku 2011 a konečně autorův „dovětek“ P. S. Autor vtipným 

způsobem komentuje události ze svého života, vytahuje střípky paměti, které 

dohromady utvářejí pozoruhodný obraz dvacátého století… 
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Liou Cch´- Sin: Problém tří těles (Host) 
     

 První díl trilogie s rozmachem Duny a stejnou dávkou akce jako Den nezávislosti. 

V Říši středu zuří Velká kulturní revoluce a Číňané se v rámci tajného 

vojenského projektu pokoušejí navázat kontakt s mimozemskými civilizacemi, 

aby v tomto směru nezaostali za Sověty a Američany. Třicet let poté začnou na 

Zemi umírat významní vědci a nové sekty vyzývají k návratu k přírodě. Objeví se 

nová hra pro virtuální realitu, zvláštní, čarovná a znepokojivá, která jako by ani 

nepocházela z tohoto světa. A na světlo začíná vycházet pravda o tajném projektu 

z éry Kulturní revoluce. 

 

 

 

Towles Amor: Gentleman v Moskvě (Vyšehrad) 

 
 Za dveřmi hotelu Metropol leží Divadelní náměstí a s ním zbytek Moskvy 

i bouřlivá krajina Ruska dvacátého století. Románový epos cenami ověnčeného 

spisovatele Amora Towlese začíná roku 1922 po konci občanské války, avšak 

namísto zledovatělých cest a zasněžených dač nás autor zavádí do haly luxusního 

moskevského hotelu Metropol, jenž je se svými zvyklostmi, každodenní rutinou 

a různorodým personálem světem sám o sobě. Hlavní hrdina románu, hrabě 

Alexandr Iljič Rostov, člen Klubu žokejů a Mistr honu, je jako „nenapravitelný 

aristokrat“ odsouzen bolševickým tribunálem k doživotnímu vězení ve zmíněném 

hotelu. 

  

Rostov, uhlazený vzdělanec s důvtipem na rozdávání, jenž v životě neodpracoval 

jediný den, je nucen žít v malé podkrovní komůrce, zatímco venku se odehrávají nejbouřlivější 

události ruské historie. Avšak hrabě je rozeným optimistou; v souladu s životní filozofií svého kmotra 

velkovévody – totiž že pokud se člověk nevypořádá s okolnostmi, okolnosti se vypořádají s ním – se 

rozhodne nezahořknout a postavit se osudu čelem. Výsledkem je úžasné dobrodružství dalece 

přesahující hranice hotelu, naplněné nečekanými přátelstvími, hlubokomyslnými rozhovory, dojemnou 

sounáležitostí, radostí i žalem, které dávají čtenáři nahlédnout do nejhlubších zákoutí ruské duše. 

 

Bardugo Leigh: Prohnilé město (Fragment) 

 
Kazu Brekkerovi a jeho lidem se podařil nevídaný kousek, za který měli přislíbenou tučnou odměnu. 

Jenže místo toho, aby se o ni rozdělili, čekala na ně zrada. Proto musí napnout všechny své síly, aby 

získali to, co jim patří. V temných ulicích zkorumpovaného Ketterdamu se mezitím schyluje k válce. 

Nebezpečná smrtící droga jurda parem se tu stává předmětem boje o moc. Obstojí Kazova prohnanost 

proti nepřátelům a zůstanou mu jeho lidé vůbec věrni? 
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Bancková Claudia: Vikingové (Vyšehrad) 

 
 Muži lačnící po kořisti, skvostné dračí lodě, sebevědomé ženy, meče se jmény 

vzbuzujícími hrůzu a dobrodružné plavby do vzdálených zemí. Co z toho je 

smyšlenka a co pravda? Vikinské období patří k nejnapínavějším epochám 

světových dějin. Fascinovalo již soudobé kronikáře a středověké autory ság, kteří 

vytvářeli mýtus o svobodném a divokém Seveřanovi. Vikingové byli mimořádně 

úspěšní nejen na loupežných a dobyvačných výpravách, při nichž pronikali až na 

jihozápadní pobřeží Evropy, ale i jako protřelí kupci, zruční řemeslníci a smělí 

průkopníci.Jako první Evropané vstoupili na severoamerickou půdu, osídlili 

Island a Grónsko a zanechali runové nápisy zpravující o dobrodružných 

výpravách směřujících po Dněpru a Volze ke Kaspickému a Černému moři, a dokonce až do Bagdádu.  

 

Veslice z 9. století, nalezena v  Osebergu v Norsku 

 

Animal Head Post from Viking Ship Museum, Oslo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stříbrný kultovní kotlík z Gundestrupu (Dánsko, 9 kg, datováno 2. – 1. st. př.n.l.) 
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Zimmer Stefan: Keltové –Mýtus a realita (Vyšehrad) 
  

 Pozoruhodné náboženství Keltů, jejich kultura i svět představuje stále fascinující téma – nejen pro 

obdivovatele druidů či milovníky dobrodružství Asterixe a Obelixe… Kniha 

kolektivu německých odborníků, vydaná renomovaným nakladatelstvím WBG, 

přináší pestrý obraz tohoto národa, spjatého historicky též s českým územím. 

Autoři se věnují mimo jiné osudům keltských skupin v průběhu staletí, jejich 

jazyku, folklóru či právu. V neposlední řadě se zabývá také aktuální situací 

keltského živlu a jeho dodnes patrným historickým vlivem. 

 

 

 
 

Zlatý keltský statér (Gallie, kolem 100 př. n. l.) 


