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Riggs Ransom: Povídky podivných (Jota) 
 
Také vás vždy zajímalo, kde se vzaly podivné děti ze Sirotčince slečny Peregrinové? 

 Ještě dříve, než slečna Peregrinová vytvořila smyčku – domov a 
útočiště – pro dnes již dobře známé podivné děti, existovaly příběhy 
o podivných dětech a zvířatech, které se nejprve tradovaly ústní 
cestou, dokud se jejich písemného zpracování neujal v roli editora 
jeden z nejpovolanějších, podivný Millard Nullings. Jedná se o 
příběhy z historie podivných, ve kterých se dozvíme, že děti nejprve 
bez problémů žily ve společnosti lidí běžných, obyčejných, ale jejich 
zvláštní schopnosti a nadání je postupně vytlačovaly na okraj, až je 
obyčejní lidé vyhnali ze svého středu úplně. 
 

Končinský,  Špaček, Klárová: Překlep a škraloup (Albatros) 

 Věděli jste, že věci stárnou? Stačí jen na chvilku nedávat pozor a z 
věci, která před chvíli zářila novotou, je starý, nepotřebný krám. 
Ale kdo za to může? Drobná stvoření, která mají veškeré stárnutí 
na starosti. Skřítek Překlep, jehož specialitou jsou chyby v 
knížkách, se jednoho dne vydá na dobrodružné putování k 
samotnému Zubu Času. Podaří se mu zastavit stárnutí? A kdo 
získá Křišťálový Prdlajs? A jakou roli v tom všem hraje mluvící 
hovnivál? 

 

Aaronovitch Ben: Prokleté domovy - v originále „Broken Homes“ (Argo) 

      Začíná to jako obvykle – mrtvolou. Ale kdo v tom má 
tentokrát prsty? Běžný sériový vrah, nebo společník zvráceného 
kouzelníka známého pod přezdívkou Muž bez tváře? Než se 
policejní konstábl Peter Grant v novém případu zorientuje, pod 
soupravu metra vkročí londýnský urbanista a zmizí jistý 
starobylý grimoár. V Londýně nic neobvyklého. Ale pak se k 
Peterovi donesou zvěsti o prazvláštních událostech v oblasti 
Elephant and Castle, které se točí kolem věžáku navrženého 
bláznem, postaveného šarlatány a obývaného těmi největšími 

zoufalci. Mají tyto skutečnosti nějakou spojitost? 

 

 



 

Topol Jáchym: Citlivý člověk (Torst) 

 Hrdinové románu, kočovný herec Táta se svou alkoholickou 
ženou a dvěma synky, křižují Evropou, aby se pokusili nalézt 
staronový domov na březích Sázavy. Cestu jim kříží postavy 
spřízněné i protivné, mezi mnoha dalšími ryšavá kurvička 
Světlana a její milý Kája z vymahačského klanu Baštů, který se v 
zuřivých bitkách utkává s Bizonovou motorkářskou tlupou. 
Topolův dobrodružný román ze současnosti se dotýká v zemité 
grotesce témat, která znepokojují lidstvo odjakživa, jako jsou víra, 
stárnutí, smysl života, sebevražda, láska, rodičovství, i těch, která 

patří k právě žhavým – „stěhování národů“, politická korektnost, krymský konflikt, 
meze politiky… 
 

Renčín Pavel: Vězněná (Argo)   

 Středoškolský učitel Martin trpí nočními můrami a podivnými 
výpadky paměti. Připadá mu, jako by jej stahovala neviditelná 
bažina, propadá záchvatům zuřivosti – a v posteli se mu zjevuje 
mrtvá dívka, o níž tuší, že by ji měl znát. Děsí se toho, jakou roli 
mohl v její smrti sehrát. A možná že se jen ztrácí v hlubině šílenství. 
Jeho tajemství má kořeny ve čtyřicet let staré minulosti a klíč k 
němu drží v ruce malá holčička Marie, která jede na prázdniny do 
šumavských hvozdů. Brána k jejímu hrůznému osudu, jenž je 
neoddělitelně propojen s osudem Martinovým... 
 

Štindl Ondřej: K hranici (Argo) 

 Román Ondřeje Štindla K hranici sestává ze tří částí. Každá má 
jiného protagonistu, každá je zasazena v jiném historickém údobí, a 
přece je leccos spojuje: vlasovský voják Stěpan na konci druhé 
světové války, řidič náklaďáku Michal za tuhé normalizace a 
sanitář Ivan na sklonku komunistického režimu (a v samém závěru 
téměř o třicet let později, už coby uznávaný výtvarník) jsou 
outsideři, kteří se nedokážou konformovat s většinovou společností 
a ani po tom nijak zvlášť netouží. 
 

Bellová Bianca: Jezero 

Příběh ze současnosti starý jako lidstvo samo. Rybářská vesnice někde na konci světa, u 
jezera, které vysychá a zlověstně vyhrnuje břehy. Muži mají vodku, ženy starosti a děti 
si škrábou ekzémy. Co má Nami? Nami nemá nic — jen bábu s tlustýma rukama. Nami 
nemá nic, jen život před sebou: první lásku, o kterou ho připraví... 


