
První čarodějovo pravidlo, Terry Goodkind 

První čarodějovo pravidlo je román vynikajícího spisovatele fantasy. Příběh Richarda 

Cyphera předurčeného bojovat s protivníkem nejsilnějším – tím je Darken Rahl, 

zlověstný mág, který si přeje zničit všechno, co Richard považuje za dobré a krásné, a 

odsoudit jej spolu s ostatními obyvateli Západozemí k životu v pekle zotročení a 

ponížení. Richardův život se změní, když zachrání Kahlan, krásnou ženu, která zoufale 

prchá před Rahlovými úkladnými vrahy, když se pokouší najít Zedda, posledního 

velkého čaroděje. Pouze Zedd může vysvětit hledače pravdy, člověka s čistým srdcem a 

silnou vůlí, který bude muset vládnout strašlivou mocí, legendárního Meče pravdy.... 

 

Assassin´s Cread – Tajná křížová výprava, Oliver Bowden 

Niccolò Polo, otec Marka, konečně odhalí příběh Altaira, jednoho z nejlepších asasínů 

bratrstva. Altair se vydává splnit těžký úkol – úkol, který ho zavede do Svaté země a ukáže 

mu skutečný význam Zákona asasínů. Aby dokázal svoji oddanost, musí Altair porazit 

devět smrtelně nebezpečných nepřátel, a to včetně velmistra templářů, Roberta ze Sablé. 

 

 

 

 

Mezi zloději, Douglas Hulick 

Ildrecca je nebezpečné město, pokud si nedáte pozor na to, co děláte. Abyste dokázali 

vládnout ulicím a přežít, chce to šikovnou ruku a bystré oko. Rothe naštěstí oplývá obojím. 

Je již léta členem Bratrstva. Zadává si se zloději a vrahy z nejšpinavějších uliček i z těch 

nejnoblesnějších čtvrtí. Při práci pro vládce podsvětí vyhledává a likviduje potíže uvnitř 

organizace – a k tomu si bokem vydělává pašováním vzácných předmětů. 

Když mu však šéf nařídí, aby vypátral, kdo dotírá na členy jeho klanu, objeví daleko větší 

záhadu – knihu, po níž, jak se zdá, pátrá spousta dalších smrtelně nebezpečných lidí. Knihu, 

která je možná schopna svrhnout vládce a zničit zločinecké podsvětí. Knihu, která nyní pálí 

Drothea do rukou... 

 

Svobodní zednáři – Mýtus a skutečnost, Jay Kinney 

Svobodní zednáři jsou spojováni s vševědoucím okem na dolarové bankovce, francouzskou 

revolucí, templáři a egyptskými pyramidami. Kolují o nich fámy, že jsou vším možným od 

tajné organizace elitních jedinců s obrovským vlivem, která ovládá svět, až po skrytou síť 

okultistů a pohanů, chystající se vytvořit nový světový pořádek, a tisícileté bratrstvo 

zachraňující prastarou moudrost díky esoterickému učení. Jejich tajné symboly, rituály a 

organizace jsou po staletí zahaleny tajemstvím a slouží jako zdroj jedné teorie za druhou. 

Kniha Mýtus o zednářích uvádí pověsti o zednářích na pravou míru a odhaluje pravdu, jež je 

daleko podmanivější než mýty. 

 

 

 



Povstání kolosu rhodského, Peter Lerangis 

Jack McKinley je obyčejný kluk s neobyčejným problémem. Zabíjí ho vzácný gen zděděný 

po předcích z dávno zmizelé civilizace. Gen ničí Jacka tím, že mu dodává zvláštní schopnosti, 

které jiní lidé nemají. Tyto schopnosti však Jack bude potřebovat, protože musí zachránit svět. 

Dávná civilizace zmizela, když jí byl uloupen zdroj síly a rozdělen do sedmi magických 

Schránek. Ty byly ukryty na různých místech světa. Jack a jeho přátelé musejí Schránky najít 

dřív, než padnou do nesprávných rukou. Pokud Schránky nenajdou, nikdy se nevyléčí, 

zmizelý svět opět povstane, oceány se přesunou a život, tak jak ho známe, v podstatě skončí. 

Nikdo se Jacka neptal, jestli chce být hrdina. Prostě se jím musí stát. Dobrodružství začíná 

knihou Povstání kolosu rhodského, prvním svazkem nejnovější série mistrovského vypravěče Petera 

Lerangise. 

 

Míša v síti, Veronika Matysová 

Míša Marešová miluje počítače a většinu svého času tráví na sociálních sítích. Je to pro ni 

zábava, ale také únik z reality. Chybí jí máma, která zemřela při porodu, a také táta, který 

je věčně na služebních cestách. Život mladé dívky se radikálně změní, když k nim do školy 

nastoupí nová učitelka Anna Vránová. Míša s ní svádí urputné boje, ale zároveň k ní cítí 

podivnou příchylnost. Mladou slečnu čeká šokující zjištění. Ještě předtím se však zaplete 

do dramatické situace, kdy se její kamarádka Bára přes internet dostane do spárů pedofila. 

V tom ji přece Míša nemůže nechat… 

 

 

Osada Havranů, Eduard Štorch 

Divous, Kňučák, Dráp, Veveřice. Zvláštní jména? To proto, že jsme se ocitli v mladší době 

kamenné, v příběhu z pravěku, který nám vypráví o statečném a čestném Havranpírkovi a 

o jeho odvážných činech, o tom, jak obtížné bylo obstát v kruté zimě, jak se zacházelo se 

zrádci a jak bojovaly jednotlivé rody s přírodou i mezi sebou, co je žluté kouzlo i jak se z 

Havranpírka stal muž Bystrý havran. 

 

 

 

Hraničářův učeň – Kniha první: Rozvaliny Gorlanu, John Flanagan 

Will je na svůj věk malý, ale zato je hbitý a neobyčejně bystrý. Celý život snil o tom, že se 

stane slavným rytířem jako otec, kterého nikdy nepoznal, ale do bojové školy na hradě 

Redmontu ho pro malý vzrůst nepřijmou. Místo toho se dostane do učení k Haltovi, 

tajemnému hraničáři, jehož záhadnou schopnost neviditelně se pohybovat lidé přičítají 

černé magii. Will se postupně učí používat zbraně hraničáře: luk a šípy, šedozelenou 

pláštěnku a houževnatého malého ponyho. Ačkoli Will nemá meč ani velkého koně, po 

kterých tolik toužil, zjistí, že dobrý hraničář je pro království stejně důležitý jako slavný 

rytíř.  

 



Ostrov v ptačí ulici, Uri Orlev 

Jako Robinson Crusoe na opuštěném ostrově přežívá židovský chlapec s nesmírnou odvahou 

a vynalézavostí v polorozbořeném domě v opuštěné čtvrti varšavského ghetta. Obyvatelé 

čtvrti byli odvedeni a zanechali po sobě téměř veškerý svůj majetek. Zničený dům se nachází 

u zdi oddělující ghetto od zbytku města. Větracím otvorem může Alex ze svého úkrytu 

sledovat, co se děje ve čtvrti vně ghetta. Má za úkol počkat v troskách na tatínka, který mu 

slíbil, že se za několik dnů vrátí. Dny se však mění v týdny a týdny v měsíce, během nichž 

dojde k mnoha událostem bezpočtu překvapení. 

 

 

 


