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Hayden, Torey: Holka, kterou nechtěli 

Jessie je holka, kterou nechtěli. Holka s dramatickým osudem, který se nakonec povede proměnit, i 

když to je za cenu náročné práce lidí kolem ní a také samotné Jessie. Torey Hayden v knize popisuje 

složité úsilí o získání důvěry malé holčičky, která už se bojí k někomu přilnout. Jessie neuvěřitelně lže, 

její lhaní je až patologické a slouží jí jako adaptační mechanismus. Alespoň někdy je za hrdinku, i když 

si to vybájí, a lži jí mají sloužit k tomu, aby ji někdo bral vážně. Díky vytrvalé terapeutické práci se jí 

ale podaří tuhle ochranu postupně opustit a stát se tím, čím doopravdy je malou, citlivou holkou. 

Všechny knihy Torey Hayden jsou zajímavé a čtivé. Autorka je speciální pedagožka, terapeutka, 

odbornice na elektivní mutismus.  

 

 

 
 

Picoultová, Jodi: Záblesk života 

Personál reproduktivní kliniky poskytuje péči každému, kdo projde dveřmi. Toho rána však dovnitř 

vtrhne zoufalý rozrušený střelec a zahájí palbu. Všichni přítomní se rázem stanou jeho rukojmí. Na 

místo přispěchá policejní vyjednavač Hugh McElroy. Nechá budovu obklíčit a spřádá plány, jak 

komunikovat s útočníkem. Když mu zavibruje telefon, oznamující příchozí zprávu, s hrůzou zjistí, že 

uvnitř je jeho patnáctiletá dcera. Kniha se zabývá mimo jiné skutečností, jak se USA staví k potratům, 

což pro české čtenáře může být velmi zajímavé a zároveň překvapivé zjištění. 

Doporučuji i další tituly této autorky. Velké maličkosti – „černá“ zdravotní sestra, úmrtí novorozence 

velmi rasisticky smýšlejících rodičů, soudní líčení; Vypravěčka – holocaust versus současnost, dívka 

s židovskými kořeny x bývalý nacistický dozorce koncentračního tábora, vina a trest; Prostá pravda – 

vražda novorozence v komunitě amišů, pravidla, zvyky a život v této komunitě, způsob myšlení… 



  
 

Lednická, Karin: Šikmý kostel 

Románová kronika ztraceného města, léta 1894–1921. 

Podtitul knihy lapidárně shrnuje příběh o někdejší pastevecké vesnici, která vystavěla svůj rozkvět na 

těžbě uhlí, aby o století později zašla na úbytě – také kvůli těžbě uhlí. 

Dnes už z výstavných budov a vznosné katedrály nezbylo nic. Jen šikmý kostel, který strmě a varovně 

ční do pusté krajiny. Kniha začíná obrovským důlním neštěstím roku 1894, které drsně zasáhlo do 

života obyvatel celého kraje. Patří mezi ně i hrdinové této knihy, jejichž pohnuté osudy můžeme po 

následující čtvrtstoletí sledovat. Barbora, Julka a Ludwik jsou představiteli tří naprosto odlišných 

dějových linií, které se však na mnoha místech proplétají a vytvářejí plastický obraz 

polozapomenutých časů, jejichž drsnost je pro dnešního čtenáře v mnoha ohledech téměř 

nepředstavitelná. 

Každý z hrdinů čelí životním výzvám po svém: někdo se jim trpně poddává, jiný se snaží uchopit 

šance, které mu kvasící doba nabízí. Do všech osudů však opakovaně a nemilosrdně zasahují velké 

dějiny, které úsilí obyčejného člověka mohou snadno proměnit na prach. Anebo ne. 

 

 

 
 

Vrba, Michal: Kolem Jakuba 

Pozoruhodná povídková sbírka je svérázným autorským příspěvkem k věčnému literárnímu tématu 

malého člověka ve víru velkých dějin, příběhy konkrétních jednotlivců na pozadí dějinných zlomů a 

společenských přeměn, které zásadně zasáhnou do jejich života. Spojujícím prvkem je bod v krajině, 

rybník Jakub, který se každého z nich dotkne. Jednou je to válka se Švédy a v ní uvízlé děti, podruhé 

sedlák v malé osadě ohrožený přítomností Rudé armády, jindy dostihne politického prominenta 

revoluční spravedlnost. Podoba a úmysly hybatelů dějin však nejsou důležité tváří v tvář 

bezprostřednímu ohrožení holé existence člověka. 

 



 
 

Kulinová, Ayse: Ptáci se zlomenými křídly 

V Německu se dostane k moci Hitler a Schlimannovi se odtud stejně jako další Židé rozhodnou 

uprchnout. Útočiště najdou v Turecku, ale ani tam se nevyhnou problémům — vojenské převraty 

vnášejí do země nepokoje a nejistotu. Oni sami se v novém domově musí vyrovnat s cizí kulturou, a 

navíc se opět setkají s antisemitismem. Současně je to příběh neobyčejných, silných žen. Trápení a 

životní zvraty Elsy, Suzan, Sude a Esry jsou úzce spjaty s otřesy, jimž je vystavena jejich vlast. 

Román založený na skutečných událostech se odehrává v období od nástupu fašismu až po věk 

sociálních médií. V příběhu čtyř generací odvážné židovské rodiny autorka zkoumá hlubiny hrdosti, 

oddanosti a vytrvalosti. 

 

 

     
 

Suchan, František, Prachař, František: Bez frází 

Životní příběhy sportovců jejich vlastními slovy. 

Bereme vás za kulisy stadionů. Za hradbu naučených odpovědí na opakující se otázky. 

Bez frází je prostor, kde špičkoví sportovci sdílejí své životních příběhy. Příběhy vyprávěné jejich 

vlastními slovy a obsahující, co oni sami uznají za vhodné. Příběhy, které mají inspirovat vás ostatní. 

Ať už taky sportujete a hodláte to někam dotáhnout nebo třeba jen zrovna procházíte nelehkým 

životním obdobím, nenajdete lepší vzory pro své další kroky, než jsou ti, kteří je zvládli ujít před vámi. 

Protože i sebeúspěšnější šampioni kdysi stáli na úplném začátku. A protože i oni jsou lidé se všedními 

starostmi. 

 

 

 

 



 
 

Fénélonová, Fania: Osvětimský orchestr 

Sugestivní výpověď francouzské klavíristky, která strávila jedenáct měsíců v „dívčím orchestru“ v 

koncentračním táboře Osvětim. Pod vedením rakouské houslistky Almy Rosé, neteře Gustava 

Mahlera, hrály vězeňkyně u bran tábora přicházejícím a odcházejícím pracovním četám nebo na 

koncertech pro dozorce a SS. Ve své knize tak popisuje jednu z mnoha absurdit táborového života s 

plným vědomím skutečnosti, že byl její osud shodou okolností snesitelnější než pro ostatní 

vězenkyně, zmiňuje rovněž černý humor, žárlivost a napětí mezi členkami souboru. Fania Fénelonová, 

vl. jménem Goldsteinová (1919–1983), francouzská hudebnice, zpěvačka a spisovatelka, jejíž rodiče 

pocházeli z Ruska. Vystudovala konzervatoř v Paříži a posléze se živila kromě hry na klavír i zpíváním v 

barech. Po okupaci Francie se zapojila do odbojového hnutí, záhy však byla deportována do 

koncentračního tábora Osvětim. Osvobození se dožila v táboře Bergen-Belsen, a přestože nakažena 

tyfem, zpívala ještě ten den vojákům na vlnách BBC. Své zážitky z pobytu v Osvětimi sepsala v 70. 

letech 20. století. O pár let později byl natočen film Playing for Time, ke kterému napsal scénář 

spisovatel Arthur Miller. 

 

 

 
 

Boyne, John: Můj brácha se jmenuje Jessica 

Na svého staršího bratra Jasona se Sam Waver mohl vždycky ve všem spolehnout. Sam ho zbožňuje, 

zdá se totiž, že Jasonův život je perfektní – je přátelský, oblíbený, skvěle hraje fotbal a holky se můžou 

přetrhnout, aby s ním mohly chodit. Ale jednoho večera svolá Jason celou rodinu a svěří se jim s 

tajemstvím, se kterým se potýká už nějakou dobu. Tajemstvím, které je hrozí všechny rozdělit. Jeho 

rodiče si před tím zacpávají uši a Sam to nedokáže pochopit. Protože co byste dělali vy, kdyby vám 

váš bratr řekl, že ve skutečnosti vůbec není vaším bratrem? Že je ve skutečnosti... vaší sestrou? 

Nový silný román oceňovaného spisovatele Johna Boyna, autora bestselleru Chlapec v pruhovaném 

pyžamu. 

 



 
 

Dostálová, Hana: Soběstačný 

Štěpánovi je jedenáct a celý jeho svět závisí na dospělých. Jenže co si počne ve chvíli, kdy se jeho táta 

nejspíš zbláznil – odstěhoval se, nechal si narůst plnovous a z kalhot mu koukají kotníky. Tátova nová 

přítelkyně nemá Štěpána moc v lásce, přijde si nadbytečný. Jeho máma vzdychá, šetří úplně na všem 

a vypadá to, že jí není dobře. Štěpán si proto přeje hlavně jednu věc – co nejrychleji vyrůst a být 

soběstačný. Zuzana Dostálová napsala román o dospívání a dospělosti, o samotě a samostatnosti. 

Hrdinův život sleduje v rozmezí několika let a vyprávění nenechává jen na něm. 

 

 

 
 

Hošková, Michaela: Matěj maluje mapy 

Kniha je příběhem známé české rodiny s autistickým synem Matějem, jehož vášní se stalo malování 

dopravních map. Otevřeně, přitom ale s nadhledem, popisuje život s autismem, příhody plné 

odsudků a odmítnutí, stejně jako pochopení, lidsky zásadních setkání a dílčích pokroků a radostí. Jako 

na trase metra vyrážíme z nástupní stanice, projíždíme labyrintem životních zastávek, které kvůli 

autismu představují vždy větší obtíže, než jak se mohou zdát zdravému člověku. Míjíme řadu 

přestupních stanic, na kterých se mohl děj významně změnit a vyhlížíme prozatím poslední, jíž bude 

přijetí nebo nepřijetí Matěje na střední uměleckou školu. Graficky výraznou knihu ilustrují Matějovy 

autorské mapy. 

 



 
 

Dvořáková, Petra: Vrány 

Dvanáctiletá Bára se právě nachází na prahu dospívání. Projevuje se u ní výtvarné nadání, 

ale také živelná a občas nezvladatelná povaha. S nástupem puberty se konflikt mezi její 

spontánností a touhou matky po nekomplikovaném životě dramaticky prohlubuje. Zvlášť v 

kontrastu s její o něco starší, poddajnou sestrou. Čím více chce Bára svou přirozenost 

realizovat, tím úporněji se její okolí snaží tyto nesrozumitelné a průměru se vymykající 

potřeby ovládnout. Jejího talentu si všimne mladý učitel výtvarné výchovy přezdívaný Frodo, 

který jí nabídne citlivou oporu v boji s nároky rodiny, jež pod fasádou vnější spořádanosti 

ukrývá i velmi temná místa. Jenže Bára svoji válku v zákopech nerozumění stále prohrává. 

Jedinými spojenci se jí tak stávají vrány hnízdící před okny v parku. Vrány, které zpřítomňují 

přirozenou pudovost prostupující zvířecí i lidské životy. Svět, na který se Bára stále mocněji 

napojuje. Nabídne jí někdo opravdovou pomoc? Existuje ještě nějaké východisko? 

Doporučuji i další tituly autorky, např. Sítě, Já jsem hlad, Dědina. 

 

 

 

 


