


PASCAL MERCIER  

NOČNÍ VLAK DO LISABONU 

Hrdina románu po setkání s tajuplnou ženou, 

vyrazí přes Ženevu a Paříž "nočním vlakem do 

Lisabonu". Uniká každodenní rutině, zříká se 

závazků a vydává se pátrat po portugalském 

spisovateli, který bojoval proti Salazarově diktatuře 

a jehož myšlenky mu nedají spát... 



JAN SEGHERS 

PARTITURA SMRTI 

Šedesát let chtěl na všechno zapomenout: na své dětství, 

rodiče, rodnou zemi. Nedaleko Paříže se objeví tajemná 

stará obálka. Je na ní jeho jméno a místo odesílatele 

slovo Osvětim.  

O několik dní později se ve Frankfurtu odehraje příšerný 

zločin. Na lodi zakotvené na Mohanu se najde pět mrtvol. 

Mladá novinářka zmizí v lesích v pohoří Taunus. A objeví 

se muž, kterého všichni považovali za mrtvého. Zatímco 

hlavní komisař Marthaler horečně vyšetřuje, dozví se od 

své přítelkyně Terezy novinku, která mu zásadně změní 

život. 



MARIUSZ SUROSZ  

PEPÍCI 

Dramatické století Čechů polskýma očima. 



ELIA BARCELÓ 

ZLATNÍKOVO TAJEMSTVÍ 

Úspěšný, ale osamělý zlatník přemítá jedné noci  

v zasněženém New Yorku o svém dosavadním 

životě. Vzpomíná, jak se náhle ocitnul v rodném 

městečku Villasanta ve Španělsku, kde jako 

devatenáctiletý prožil milostné dobrodružství  

s přitažlivou a záhadnou vrstevnicí své matky. 

Propadá se v čase a dostává se do Villasanty  

let padesátých, sedmdesátých a konce devadesátých  

let 20. století. Neví, co je snem a co skutečností,  

co přítomností a co minulostí. 



HARUKI MURAKAMI  

1Q84 

První a druhá kniha trilogie 1Q84. Aomame pracuje 

jako fyzioterapeutka a nájemná vražedkyně. Tengo  

je spisovatel a matematik. Tito dva bývalí spolužáci  

se setkají po dvaceti letech ve světě, který se 

zničehonic změnil, a který Aomame pojmenovala 

1Q84. Název (1Q84) odkazuje na jiné slavné dílo,  

a sice román 1984 George Orwella. Má naznačovat 

nepatrnou, ale přesto velmi podstatnou změnu,  

jež má obrovské následky.  



RADKA DENEMARKOVÁ  

PENÍZE OD HITLERA 

Příběh se odvíjí ve dvou časových rovinách.  

V první se šestnáctiletá Gita Lauschmannová,  

která přežila koncentrační tábor, vrací do rodných 

Puklic, kde ji však nikdo nečeká. Válka sice skončila, 

ale léta hrůz a strádání nikoliv.  

V druhé časové rovině nacházíme Gitu jako 

energickou ženu na sklonku života, osudem drsně 

poznamenanou, ale nevzdávající se.  



HERTA MÜLLEROVÁ  

SRDCE BESTIE 

Autorka - držitelka Nobelovy ceny - se vrací do 

Rumunska za vlády Nicolae Ceauseska,  

kde všemocná tajná policie špicluje každého,  

kde se strach stal každodenní realitou a kde je 

zatraceně těžké žít život podle vlastních 

představ. 


