Anotace knihy a medailonek autora pro 9. ročník ZŠ
Zpracovala Monika Malá z Heldovy městské knihovny Třebechovice pod Erebem,
medailonky autorů doplnila Kristýna Obrdlíková z Krajské knihovny v Pardubicích
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Barker, Clive

Autor / národnost: Clive Barker / britská
Kdy a kde žil / narozen: 1952 v Liverpoolu, žije v Kalifornii
Studia / profese: Studoval literaturu a filozofii. Divadelník, scénárista.
Zaměření tvorby: žánr, tematika: Divadelní představení, horor a dark fantasy. Má na kontě několik
povídkových knih (Knihy krve) a novel (Abarat). Primárně píše pro dospělé publikum.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: V jednadvaceti letech založil divadelní společnost v
londýně The Dog Company, kde uváděl vlastní hry. Je také malířem.
Název knihy: Abarat / fantasy / publikace pro mládež
Praha : BB art, 2004
Stručný obsah knihy : Clive Barker zde vytvořil jistou směs hororu, fantastického cestopisu a
dobrodružného příběhu. Abarat je obrovské souostroví, kde každý ostrov představuje jinou hodinu dne. V
tomto světě má lidská dívka Candy zvláštní úkol – přišla sem, aby pomohla zachránit Abarat před temnými
silami, které se probouzejí v jeho srdci.
Zdroj informací:
http://www.clivebarker.info (10. 6. 2013)
http://ia.mediaimdb.com/images/M/MV5BMTk2MjMyMzU5Nl5BMl5BanBnXkFtZTYwNDQ3MTY1._V1._SY314_CR16,0,214
,314_.jpg (10. 6. 2013)
http://www.kosmas.cz/knihy/124308/abarat/ (4. 7. 2013)
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Boyne, John

Autor / národnost: John Boyne, irská
Kdy a kde žil / narozen: 1971 v Dublinu, Irsko
Studia / profese: Studoval anglickou literaturu.
Zaměření tvorby: žánr, tematika: Novelista. Proslavila ho kniha Chlapec v pruhovaném pyžamu
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Píše povídky i romány. Za knihu Chlapec v pruhovaném
pyžamu dostal několik ocenění, kniha byla přeložena do více než třiceti jazyků a také zfilmována.
Název knihy: Chlapec v pruhovaném pyžamu / publikace pro starší děti a mládež
Praha : BB art, 2008
Stručný obsah knihy : Příběh devítiletého Bruna, syna velitele koncentračního tábora v Osvětimi, který se
spřátelí s židovským chlapcem. Byl vytažen ze svého šťastného domova v Berlíně, převezen do odporného
domu uprostřed oplocené pustiny, kde se nemůže ani zabavit. Až se jednoho dne setká se stejně starým
chlapcem Šmuelem, který žije podobně vykořeněný život jako Bruno, jenže na druhé straně vysokého plotu.
Zdroj informací:
http://www.kosmas.cz/knihy/141207/chlapec-v-pruhovanem-pyzamu/, 4. 7. 2013
http://www.johnboyne.com/about/ 4. 7. 2013
http://www.irelandliterature.com/assets/Uploads/John-Boyne-Richard-Gilligan.jpg
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Braunová, Petra

Autor / národnost: Petra Braunová / česká
Kdy a kde žil / narozen: 1967 v Praze
Studia / profese: Studovala ekonomii. Vystřídala řadu zaměstnání, nyní je administrativní pracovnicí
Zaměření tvorby: žánr, tematika: Knihy pro děti (Rošťák Oliver, Ztraceni v čase), ale napsala i několik knih
pro dospělé (Kalvárie, Barvy života).
Koníčky / záliby/zajímavost ze života autora: Několik let působila jako au pair v belgických a
francouzských rodinách.
Název knihy: Pozorovatelka / publikace pro mládež
Praha : Albatros, 2007
Stručný obsah knihy : Šestnáctiletá Natálie je od narození, kdy prodělala dětskou mozkovou obrnu,
upoutaná na invalidní vozík. Je nadprůměrně inteligentní, bohužel její fyzická stránka a špatná výslovnost v
lidech budí dojem, že je mentálně postižená. Díky nepřetržité asistenci ale úspěšně projde základní školou.
Příběh se rozvíjí ve chvíli, kdy se její matka rozhodne přestěhovat, aby Natálii umožnila další vzdělání. Musí
však řešit mnohé problémy, které tím vzniknou.
Zdroj informací:
http://www.kosmas.cz/knihy/137249/pozorovatelka/ (4. 7. 2013)
http://www.petrabraunova.cz/ (4. 7. 2013)
http://www.kdb.cz/files/images/big/14813.jpg (4. 7. 2013)
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Carter, Forrest

Autor / národnost: Forrest Carter, vlastním jménem Asa Earl Carter / USA
Kdy a kde žil / narozen: 1925 – 1979 v USA
Studia / profese: Studoval žurnalistiku. Americký spisovatel a tvůrce proslovů
Zaměření tvorby: žánr, tematika: pseudoživotopisná kniha Škola malého stromu.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Carter se vydával za sirotka, který byl svěřen do péče
svých prarodičů Čerokíjů. Oženil se s Indiánkou, ale měl vyhraněné politické názory a byl stoupencem
segregace.
Název knihy: Škola malého stromu/ skutečné události / publikace pro mládež
Praha : Kalich, 2007
Stručný obsah knihy: Kniha je vyprávěním "skutečných událostí" ze života indiánského chlapce v
Tennesee třicátých let, kterého se po smrti rodičů ujali babička a dědeček, moudří lidé z kmene Čerokíů.
Zdroj informací:
http://www.kosmas.cz/knihy/134681/skola-maleho-stromu/, (4. 7. 2013)
http://en.wikipedia.org/wiki/Forrest_Carter?oldid=227855809 (4. 7. 2013)
http://www.tympanum.cz/data/files/images/lide/th-800x600-forrest-carter_bw.jpg (4. 7. 2013)
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Collins, Suzanne

Autor / národnost: Suzanne Collins / USA
Kdy a kde žil / narozen: 1964 v USA
Studia / profese: Vystudovala obor dramatického psaní, věnovala se scénáristice a později psaní knih.
Zaměření tvorby: žánr, tematika: Knihy pro mládež (Podzemní kroniky) i zpracování tématu, co přináší
válka (Hunger Games).
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Začínala jako scénáristka televizních pořadů pro děti
Název knihy: Hunger Games / fantasy román
Praha: Fragment, 2012
Stručný obsah knihy : Vítězství znamená slávu a bohatství. Prohra znamená jistou smrt. Hunger games
začínají... V troskách bývalé Severní Ameriky se rozkládá země Panem s nablýskaným hlavním městem
Kapitolem a dvanácti okolními kraji. Kapitol jim vládne krutou a tvrdou rukou. Poslušnost si udržuje kláním
Hunger games – zvrácenou televizní reality show, ve které každoročně jedna dívka a jeden chlapec z
každého kraje nedobrovolně bojují o život. Do hry však vstupuje šestnáctiletá Katniss, která se nehodlá
podřídit.
Zdroj informací:
http://www.kosmas.cz/knihy/170777/hunger-games/, (4. 7. 2013)
http://www.suzannecollinsbooks.com/bio.htm (4. 7. 2013)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Suzanne_Collinsov%C3%A1 (4. 7. 2013)
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Delaney, Joseph

Autor / národnost: Delaney, Joseph / anglická
Kdy a kde žil / narozen: 1945 Preston / Velká Británie
Studia / profese: učitel, spisovatel
Zaměření tvorby: fantasy žánr, především pro mládež
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Zajímá se o nadpřirozeno, historii a legendy.
Název knihy: Učeň lovce duchů / pro náctileté
Praha: Deus D- Consult 2008
Stručný obsah knihy: Lovec duchů je muž, jehož úkolem je chránit obyvatele země před čarodějnicemi,
strašidly a ostatním zlem. Navzdory jeho neocenitelné práci se mu všichni vyhýbají. Po smrti posledního
učně přijímá lovec duchů mladého Thomase Warda, který je sedmým synem sedmého syna, a tím pádem je
oprávněn tuto práci vykonávat. Napínavé dobrodružné čtení pro kluky a holky. Kniha má další pokračování.
Zdroj informací:
http://www.goodreads.com/author/show/146374.Joseph_Delaney (1. 6. 2013)
http://www.bookfan.eu/kniha/67764/Ucen-lovce-duchu (1. 6. 2013)
http://g-ecx.imagesamazon.com/images/G/01/ciu/ec/c9/9ca0a018f5c20ad8986c9e.L._V183001078_SX200_.jpg (11. 9. 2013)
http://www.bookfan.eu/kniha/67764/Ucen-lovce-duchu , 4. 7. 2013
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Durrel, Gerald

Autor / národnost: Gerald Durrel / britská
Kdy a kde žil / narozen: 1925 v Indii, žil v Británii
Studia / profese: zabýval se biologií, založil zoologickou zahradu, spisovatel
Zaměření tvorby: žánr, tematika: cestopisy, povídkové knihy o zvířatech (Mluvící balík, O mé rodině a jiné
zvířeně)
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Několik let prožil na Korfu a založil zoo na ostrově, kde
také vznikla škola zaměřená na výuku o ochraně zvířat.
Název knihy: O mé rodině a jiné zvířeně/ autobiografický příběh / publikace pro děti /
Praha : BB art, 2002
Stručný obsah knihy : Gerald Durrell psával o roztodivných zvířatech se stejnou láskou a humorem jako o
své rodině, až časem přestala být hranice mezi jedním a druhým zřetelná. Leckoho by to zneklidnilo, pro
zoologa s literárním talentem to však bylo ideální splynutí. Autor sděluje čtenářům pouze historky vlídné,
neurážející, leč sršící často laskavým humorem. A také bezpočtem faktů, protože jako správný milovník
přírody ví, že láska k ní nestačí, že je zapotřebí o ní rovněž vědět téměř všechno.
Zdroj informací:
http://www.kosmas.cz/knihy/105946/o-me-rodine-a-jine-zvirene/ (4. 7. 2013)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gerald_Durrell (23. 7. 2013)http://cs.wikipedia.org/wiki/Gerald_Durrell
http://i1027.photobucket.com/albums/y331/LoveBooks/Book%20covers%20for%20blogging/Images%20for%
20book%20blog/gerald-durrell.jpg (23. 7. 2013)
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Gaarder, Jostein

Autor / národnost: Gaarder, Jostein / norská
Kdy a kde žil / narozen: 1952 / Oslo
Studia / profese: vysokoškolský učitel filozofie a teologie / spisovatel
Zaměření tvorby: Pojednává o základních otázkách lidské existence a nabádá čtenáře k tomu, aby
neztráceli schopnost okouzlení ze světa kolem nich.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Dějiny a filozofie
Název knihy: Tajemství karet / román / publikace pro mládež
Praha : Albatros, 1997
Stručný obsah knihy : Román s přemýšlením o životě a naší existenci v něm, příběh plný fantazie,
dobrodružství a napětí, ale i poučení a údivu nad světem. Hrdinou je dvanáctiletý chlapec Hams Thomas,
který se vydává s otcem napříč Evropou. Vypravěč příběhu, malý chlapec, se zamýšlí nad vlastním osudem:
Kdo vlastně je, odkud se vzal, co určuje lidský život?
Zdroj informací:
http://www.bookfan.eu/kniha/24607/Tajemstvi-karet (4. 7. 2013)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jostein_Gaarder (1. 6. 2013)
http://i2.listal.com/image/195927/600full-jostein-gaarder.jpg (11. 11.
2013)http://www.bookfan.eu/kniha/24607/Tajemstvi-karet

http://www.bookfan.eu/kniha/24607/Tajemstvi-karet
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Gaarder, Jostein

Autor / národnost: Gaarder, Jostein / norská
Kdy a kde žil / narozen: 1952 / Oslo
Studia / profese: vysokoškolský učitel filozofie a teologie / spisovatel
Zaměření tvorby: Pojednává o základních otázkách lidské existence a nabádá čtenáře k tomu, aby
neztráceli schopnost okouzlení ze světa kolem nich.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Dějiny a filozofie
Název knihy: Sofiin svět / román / publikace pro mládež /
Praha : Albatros, 2006
Stručný obsah knihy : Slavný román o dějinách filosofie, který je zároveň krásnou literaturou i přemítáním o
záhadě vesmíru a Boha, ušlechtilou zábavou i návodem k tomu, jak se orientovat v životě. Po knize sáhnou
stejně tak středoškoláci jako jejich rodiče a učitelé, kteří již zapomněli, co kdysi o filosofii slyšeli, právě tak
jako ti, kteří se chtějí něco dozvědět o duchovních pramenech naší civilizace, nebo ti, kteří prostě rádi čtou.
Zdroj informací:
http://www.kosmas.cz/knihy/104414/sofiin-svet/ (4. 7. 2013)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jostein_Gaarder (1. 6. 2013)
http://i2.listal.com/image/195927/600full-jostein-gaarder.jpg (11. 11.
2013)http://www.bookfan.eu/kniha/24607/Tajemstvi-karet

http://www.bookfan.eu/kniha/24607/Tajemstvi-karet
http://www.kosmas.cz/knihy/104414/sofiin-svet/
http://www.kosmas.cz/knihy/104414/sofiin-svet/
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Gaiman, Neil

Autor / národnost: Gaiman, Neil / anglická
Kdy a kde žil/narozen: 1960 / Velká Británie
Studia / profese: žurnalista / spisovatel
Zaměření tvorby: sci-fi a fantasy
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Vášnivý čtenář, který nejen, že píše tzv. urban fantasy (děj
se odehrává na pozadí skutečného světa), věnuje se i psaní básní, povídek a filmových scénářů (Maska
zrcadla, Hvězdný prach, Koralina)
Název knihy: Kniha hřbitova / od 12 let
Frenštát pod Radhoštem: Polaris 2009
Stručný obsah knihy: Owens, známý jako Nik, je normální kluk. Byl by naprosto normální, nebýt toho, že
žije na hřbitově a vychovali ho duchové, vlkodlaci a jiné příšery spolu s jeho strážným andělem, který
nepatří ani do světa živých, ani mezi mrtvé. Díky nim však přežije a naučí se leccos užitečného třeba jak se
stát neviditelným pro lidi. Na malého chlapce číhají na hřbitově dobrodružství i nebezpečí.

Zdroj informací:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neil_Gaiman (1. 6. 2013)
http://www.bookfan.eu/kniha/86510/Kniha-hrbitova (1. 6. 2013)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Gaiman,_Neil_(2007).jpg (11. 11. 2013)

http://www.kosmas.cz/knihy/144677/kniha-hrbitova/
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Giardino, Vittorio

Autor / národnost: Vittorio Giardino / italská
Kdy a kde žil / narozen: 1946 v Bologni, Itálie
Studia / profese: Vystudoval elektrické inženýrství, věnuje se komiksové tvorbě
Zaměření tvorby: žánr, tematika: Komiksy, např. Dětství a dospívání (o mládí v padesátých letech). Věnuje
se i složitým společenským tématům.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora:
Název knihy: Dětství / komiks / 11 – 15 let /
Praha : XYZ, 2011
Stručný obsah knihy : Sága je prvním ze tří dílů vypravujících příběh mladého Čechoslováka mezi lety
1950–1968 a dále. V únoru 1948 se komunisté chopili moci v Československu a začaly čistky, ne odpůrcům,
ne svobodě, ne židovství a sionismu, který byl definován jako jeden z „úhlavních nepřátel dělnické třídy“.
Vittorio Giardino vypráví tyto neradostné kapitoly českých dějin pomocí příhod Jonáše Finka, chlapce, který
jednoho dne vidí, jak je jeho otec bezdůvodně a bez obvinění odvlečen policií.
Zdroj informací:
http://www.bookfan.eu/kniha/127973/Detstvi-Jonas-Fink-1 (4. 7. 2013)
http://en.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Giardino (4. 7. 2013)http://en.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Giardino
http://www.bilbolbul.net/blog/wp-content/uploads/2013/02/VittorioGiardino.jpg (4. 7.
2013)http://www.bilbolbul.net/blog/wp-content/uploads/2013/02/VittorioGiardino.jpg
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Herriot, James

Autor / národnost: James Herriot, britská
Kdy a kde žil / narozen: 1916 – 1995, Glasgow
Studia / profese: Vystudoval veterinární školu, veterinář
Zaměření tvorby: žánr, tematika: autor zábavných vyprávění ze života zvěrolékaře. Z historického hlediska
povídky napomáhají dokumentaci vývoje zvěrolékařství v minulém století, ale postavy a příběhy neměly být
považovány za zcela skutečné.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Za 2. světové války sloužil Herriot v Britském královském
letectvu. Jeho syn pokračoval v rodinné tradici, stal se veterinářem, dcera je lékařkou.
Název knihy: Zvěrolékař a jeho přátelé / autobiografický román
Praha : Baronet, 2008
Stručný obsah knihy : Kniha vypráví v dvaapadesáti zastaveních nejen o čtyřnohých pacientech, ale také o
jeho blízkých, o manželce Heleně, synkovi Jimmym a dcerce Rosii, oddaném pomocníku Siegfriedovi, stejně
jako o mnoha dalších barvitých postavách a postavičkách z yorkshirské vrchoviny.
Zdroj informací:
http://www.kosmas.cz/knihy/140146/zverolekar-a-jeho-pratele/ (4. 7. 2013)
http://cs.wikipedia.org/wiki/James_Herriot (4. 7. 2013)http://cs.wikipedia.org/wiki/James_Herriot
http://www.jamesherriot.org/wp-content/uploads/2010/03/alf_wight.jpg (4. 7.
2013)http://www.jamesherriot.org/wp-content/uploads/2010/03/alf_wight.jpg

http://www.kosmas.cz/knihy/140146/zverolekar-a-jeho-pratele/
http://www.kosmas.cz/knihy/140146/zverolekar-a-jeho-pratele/
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Lowry, Lois

Autor / národnost: Lois Lowry / americká
Kdy a kde žil / narozen: 1937, USA
Studia / profese: Anglická literatura / fotografka, spisovatelka
Zaměření tvorby: Napsala více než třicet knih, převážně dětských a autobiografií.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: V roce 2007 získala Cenu Margaret A. Edwards z ALA a
uznání za její "významný a trvalý přínos pro literaturu pro mládež"
Název knihy: Dárce / četba od 13 let
Praha: Argo 2013
Stručný obsah knihy: Dvanáctiletý Jonas žije ve světě, v němž neexistují války, zločiny, strach ani bolest.
Všechno je dokonale organizované, nikdo si kvůli ničemu nemusí dělat starosti, dokonce i povolání dostane
každý přiděleno. Jonas se má stát „příjemcem paměti", uctívaným strážcem vzpomínek. Podrobuje se
výcviku, při němž mu dosavadní příjemce paměti předává to, co nikdo jiný nesmí vědět ani cítit – vzpomínky
a zkušenosti předchozích generací, dozvídá se o bolesti a utrpení, ale i o kráse, lásce a přátelství a začíná
chápat, že jeho společenství žije v dostatku a bezpečí za cenu totální absence citů a možnosti volby. A s
tímhle vědomím, s poznáním těchto hodnot už nedokáže žít jako dřív…
Zdroj informací:
http://www.databazeknih.cz/knihy/darce-166584 (3. 6. 2013)
http://www.databazeknih.cz/autori/lois-lowry-47292 (11. 11. 2013)
http://2.bp.blogspot.com/_0ImxwFeY8rw/TRQeSODLXcI/AAAAAAAADiE/j-vMA0uzaJg/s1600/loislowry.jpg /
(4. 7. 2013)
http://en.wikipedia.org/wiki/Lois_Lowry (4. 7. 2013)
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Ness, Patrick

Autor / národnost: Ness, Patrick / americká
Kdy a kde žil / narozen: 1971 USA / Londýn
Studia / profese: učitel tvůrčího psaní / redaktor, spisovatel
Zaměření tvorby: sci-fi
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora:
Název knihy: Volání netvora / četba od 13 let
Praha: JOTA 2012
Stručný obsah knihy: Třináctiletému Conorovi se do snů vkrádají noční můry. A jakpak by taky ne – jeho
maminka je vážně nemocná, táta žije kdesi za mořem v Americe, babička ho pořád jen peskuje a spolužáci
jsou tak trochu tyrani. Pak se rozhádá se svou nejlepší kamarádkou a zůstane na všechno sám.
Volání netvora je moudrá, temně zábavná, napínavá a docela strašidelná knížka, která vypráví příběh o
moci přátelství a rodiny a velké odvaze postavit se čelem ke svým nejhorším nočním můrám. Čtenáři v ní
najdou poučení, jak se vyrovnat se ztrátou blízkého člověka.
Zdroj informací:
http://www.daemon.cz/autor/7973/ness-patrick (3. 6. 2013)
http://www.patrickness.com/img/pat-diary2.jpg (11. 11. 2013)
http://www.kosmas.cz/knihy/170456/volani-netvora/ (4. 7.
2013)http://www.kosmas.cz/knihy/170456/volani-netvora/

http://www.kosmas.cz/knihy/170456/volani-netvora/
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Pavel, Ota

Autor / národnost: Ota Pavel, česká
Kdy a kde žil / narozen: 1930 – 1973, Praha
Studia / profese: Studoval obchodní akademii a jazyky, pracoval v rozhlasové redakci.
Zaměření tvorby: žánr, tematika: Žurnalistická beletrie, zaujal zejména jako sportovní novinář, ale i jako
autor autogbiografických vzpomínkových próz (Smrt krásných srnců, Jak jsem potkal ryby)
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Narodil se jako Otto Popper do smíšené židovské rodiny a
zažil perzekuce z doby války, kvůli kterým se museli stěhovat. V pozdějším věku trpěl vážnou duševní
chorobu, kvůli které přestal tvořit.
Název knihy: Jak jsem potkal ryby / povídky / výbor pro mládež /
Praha : Sláfka, 2004
Stručný obsah knihy : Ota Pavel vědomě navázal na úspěšnou sbírku Smrt krásných srnců. Opustil
definitivně svět sportovců a sportu a vrátil se opět do krajin svého dětství a mládí na Buštěhrad, na
Berounku, k řekám, potokům a mořím. Hrdiny jeho povídek jsou opět členové rodiny v čele s "povedeným
tatínkem", bratry Jirkou a Hugem, ale prim tu hraje příroda, ryby především .
Zdroj informací:
http://www.databazeknih.cz/knihy/jak-jsem-potkal-ryby-2582 (4. 7.
2013)http://www.databazeknih.cz/knihy/jak-jsem-potkal-ryby-2582
http://www.spisovatele.cz/ota-pavel#cv (4. 7. 2013)
http://www.czautohits.com/ota-pavel/index_files/image012.jpg (4. 7. 2013)http://www.czautohits.com/ota-

pavel/index_files/image012.jpg
http://www.databazeknih.cz/knihy/jak-jsem-potkal-ryby-2582
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Poznanski, Ursula

Autor / národnost: Ursula Poznanski, německá
Kdy a kde žil / narozen: 1968, Německo
Studia / profese: Studovala japanistiku, žurnalistiku, právo a divadelní vědu.
Zaměření tvorby: žánr, tematika: Dobrodružná fikce pro mládež. Kniha Erebos.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora:
Název knihy: Erebos / publikace pro děti
Praha : Fragment, 2011
Stručný obsah knihy : Na jedné londýnské škole si mezi sebou žáci začnou předávat podivné balíčky,
jeden se nakonec dostane i ke zvědavému Nickovi. V balíčku je DVD s počítačovou hrou. Hrou napínavou, a
hlavně velmi inteligentní. Proč o ní ale nikdo nesmí mluvit a hráči musí dodržovat přísná pravidla?
Na druhou stranu jim hra dokáže splnit i ta nejtajnější přání. Pokud neposlouchají nebo se znelíbí poslovi se
žlutýma očima, čeká je trest. Jak je ale možné, že hra o každém všechno ví a neuděluje hráčům úkoly jen ve
hře, ale i v realitě? Co hra vlastně chce?
Zdroj informací:
http://www.kosmas.cz/knihy/164087/erebos/ (4. 7. 2013)
http://www.loewe-verlag.de/_autoren/Poznanski.jpg (4. 7. 2013)http://www.loewe-

verlag.de/_autoren/Poznanski.jpg
http://www.ereboszabiji.cz/o-autorce/ (4. 7. 2013)
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Pratchett, Terry

Autor / národnost: Terry Pratchett, britská
Kdy a kde žil / narozen: 1948 v Beaconsfieldu, UK
Studia / profese: Novinář, tiskový mluvčí, spisovatel
Zaměření tvorby: žánr, tematika: Píše fantasy romány a je tvůrcem originálního světa Zeměplochy. Napsal
přes třicet knih.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Obdržel Řád britského impéria e je šlechticem. Roku 2007
byla autorovi diagnostikována Alzheimerova choroba.
Název knihy: Barva kouzel a Lehké fantastično (První příběhy ze Zeměplochy) / fantasy román
Praha : Talpress, 2008
Stručný obsah knihy : Dohromady v jednom vydání, můžeme nalézt dvě první zeměplošské knihy. Knihy,
které započaly úspěch fenomenální fantasy série. Potkáme se se zbabělým čarodějem Mrakoplašem a jeho
Zavazadlem, s Dvoukvítkem, prvním turistou ve vesmíru i s Barbarem Cohenem, ohromně starým a
proslulým hrdinou. Nesmíme také zapomenout na Smrťe, který není zase tak špatný, jak ho všichni známe.
Zdroj informací:
http://www.cbdb.cz/kniha-65-prvni-pribehy-ze-zemeplochy-the-colour-of-magic--the-light-fantastic (4. 7.
2013)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Terry_Pratchett (4. 7. 2013)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Terry_Pratchett_in_Milan_2007.jpg (4. 7. 2013)
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John, Radek

Autor / národnost: Radek John, česká
Kdy a kde žil / narozen: 1954, Praha
Studia / profese: Studoval dramaturgii a scénáristiku, publicista, moderátor
Zaměření tvorby: žánr, tematika: reportáže o problémech mladých lidí z okraje společnosti (Memento)
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Byl předsedou Vládního výboru pro koordinaci boje s
korupcí Nečasova kabinetu, v němž také zastával funkci ministra vnitra.
Název knihy: Memento / román /
Praha : CZ Books, 2008
Stručný obsah knihy : Memento je román o narkomanech. Čtenář se dostává do středu dění, do života
těch, kteří propadli droze, pro něž se stává fetování hlavním či spíše jediným smyslem života, kteří se
sesouvají na šikmé ploše sebezničující vášně k naprosté zkáze.
Zdroj informací:
http://www.kosmas.cz/knihy/145870/memento/ (4. 7. 2013)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Radek_John (4. 7. 2013)
http://www.uspesneosobnosti.cz/wp-content/uploads/2010/09/radek-john-mini-4c2adcba57dd21.jpg (4. 7.
2013)

http://www.kosmas.cz/knihy/145870/memento/
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Reeve, Philip

Autor / národnost: Philip Reeve / UK
Kdy a kde žil / narozen: 1966 v Brightonu
Studia / profese: Knihkupec a ilustrátor
Zaměření tvorby: žánr, tematika: futuristická fantasy (Kroniky hladových měst) a vesmírný steampunk
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Ilustroval Děsivé dějiny se svými dětskými knihami vyhrál
několik ocenění.
Název knihy: Smrtelné stroje / sci-fi román
Praha : Mladá fronta, 2005
Stručný obsah knihy : Představte si, že žijete v Londýně daleké budoucnosti, který se pohybuje prostorem
pomocí motorů a kol a požírá jiná města. Představte si, že vypadnete ze svého rodného mobilního města do
zlověstného neznámá. Přesně tohle se přihodí Tomovi, hrdinovi prvního dílu slavné sci-fi tetralogie.
Zdroj informací:
http://www.kosmas.cz/knihy/126313/smrtelne-stroje/ (4. 7.
2013)http://www.kosmas.cz/knihy/126313/smrtelne-stroje/
www.legie.info (4. 7. 2013)
http://www.carnegiegreenaway.org.uk/images/_authors2008/philipreeve.jpg (4. 7.
2013)http://www.carnegiegreenaway.org.uk/images/_authors2008/philipreeve.jpg

http://www.kosmas.cz/knihy/126313/smrtelne-stroje/
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Schmitt, Eric-Emmanuel

Autor / národnost: Éric Emmanuel Schmitt / francouzská
Kdy a kde žil / narozen: 1960 v Lyonu, žije v Bruselu
Studia / profese: Studoval filozofii. Spisovatel, dramatik a režisér.
Zaměření tvorby: žánr, tematika: Knihy o vztazích ve společnosti a divadelní hry.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Po mystickém zážitku v alžírské poušti se stal věřícím.
Název knihy: Oskar a Růžová paní, Pan Ibrahim a květy koránu, Noemovo dítě / novely
Praha : Garamond, 2011
Stručný obsah knihy : Volný cyklus tří příběhů na téma tří světových monoteistických náboženství,
křesťanství, judaismu a islámu. Oskar a Růžová paní, která byla u nás uvedena v několika divadelních
nastudováních, je kouzelně naivní dětský pohled na základní hodnoty lidského života. V části Pan Ibrahim a
květy koránu se ujímá osiřelého židovského dítěte Arab z krámku na rohu a podnikne s ním cestu do své
země, aby mu ukázal "květy koránu". V Noemově dítěti je hrdinou příběhu kněz, otec Pemza, který ukrývá
židovské děti za války. Zatímco jeho oblíbenec Josef vstřebává základy křesťanské víry, otec Pemza se učí
hebrejsky.

Zdroj informací:
http://www.kosmas.cz/knihy/161072/oskar-a-ruzova-pani-pan-ibrahim-a-kvety-koranu-noemovo-dite/ (4. 7.
2013)http://www.kosmas.cz/knihy/161072/oskar-a-ruzova-pani-pan-ibrahim-a-kvety-koranu-noemovo-

dite/
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%89ric-Emmanuel_Schmitt (4. 7.
2013)http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%89ric-Emmanuel_Schmitt
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/%C3%89ric-Emmanuel_Schmitt_2011-0413.jpg/220px-%C3%89ric-Emmanuel_Schmitt_2011-04-13.jpg (4. 7. 2013)

http://www.kosmas.cz/knihy/161072/oskar-a-ruzova-pani-pan-ibrahim-a-kvety-koranu-noemovo-dite/
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Smith, Lisa Jane

Autor/národnost: Lisa Jane Smith/ americká
Kdy a kde žil/narozen: 1965, USA
Studia/profese: Studovala angličtinu a experimentální psychologii. Učitelka a spisovatelka.
Zaměření tvorby: žánr, tematika: Věnuje se velkému množství žánrů, kombinace hororu, sci-fi, fantasy a
romance.
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora: Autorka je háklivá na svůj věk a existuje několik datací (1958
- 1965)
Název knihy: Upíří deníky – Probuzení 1. díl / hororový román / publikace pro mládež /
Praha : Fragment, 2009
Stručný obsah knihy : V dobách kvetoucí italské renesance se bratři Damon a Stefan Salvatore bezhlavě
zamilovali do krásné mladé upírky Katherine. Ačkoli bylo její srdce dost velké pro oba, každý z nich ji chtěl
mít jen pro sebe. Jejich nesmiřitelný souboj o Katherininu přízeň však vedl k její smrti, po které zůstali dva
nesmrtelní, na smrt rozhádaní chlapci se zlomeným srdcem...Po několika staletích se má boj Damona a
Stefana opakovat. V malém americkém městě se seznámí s krásnou a chlapci obletovanou studentkou Elen,
jejíž podobnost s Katherine je neuvěřitelná...
Zdroj informací:
http://www.fragment.cz/e-knihy/beletrie-pro-deti-a-mladez/fantasy-sci-fi-horory-dystopie/upiri-deniky/upirideniky-probuzeni-s35910859 (4. 7. 2013)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lisa_Jane_Smithov%C3%A1 (4. 7.
2013)http://cs.wikipedia.org/wiki/Lisa_Jane_Smithov%C3%A1
http://4.bp.blogspot.com/-UMDBYGjeOpg/TVRChWuYBzI/AAAAAAAABns/UKZGsn70tE/s320/lj%2Bsmith.jpg (4. 7. 2013)
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Spiegelman, Art

Autor / národnost: Art Spiegelman / švédská
Kdy a kde žil / narozen: 1948 ve Stockholmu, žije v USA
Studia / profese: Studoval umění a design, kreslíř, autor komiksů
Zaměření tvorby: žánr, tematika: Grafické novely poukazující na uměleckou i obsahovou bohatost žánru.
Proslavil ho zejména komiks Maus.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Narodil se židovským rodičům a jeho rodinu poznamenaly
události Druhé světové války, např. úmrtí jeho bratra.
Název knihy: Maus / komiks / publikace pro mládež
Praha : Torst, 2012
Stručný obsah knihy : Maus je děsivým - a současně hodnotně umělecky ztvárněným - zobrazením
holocaustu. Místo lidí vystupují v příběhu myši a jiná zvířata – odtud název knihy. Maus je jedním z
vrcholných děl moderní světové literatury, která se snaží přispět k tomu, aby lidé nezapomněli na to, co
znamenal nacismus.
Zdroj informací:
http://www.kosmas.cz/knihy/175519/maus/ (4. 7. 2013)http://www.kosmas.cz/knihy/175519/maus/
http://www.databazeknih.cz/zivotopis/art-spiegelman-2956 (4. 7.
2013)http://www.databazeknih.cz/zivotopis/art-spiegelman-2956
http://cs.wikipedia.org/wiki/Art_Spiegelman (4. 7. 2013)http://cs.wikipedia.org/wiki/Art_Spiegelman
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Art_Spiegelman_(2007).jpg/230pxArt_Spiegelman_(2007).jpg (4. 7. 2013)

http://www.kosmas.cz/knihy/175519/maus/
http://www.kosmas.cz/knihy/175519/maus/
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Stroud, Jonathan

Autor/národnost: Johnatan Stroud / UK
Kdy a kde žil/narozen: 1970 v Bedfordu, Anglie
Studia/profese: Studoval anglickou literaturu, editor a spisovatel
Zaměření tvorby: žánr, tematika: Fantasy knížky určené dětem a mládeži (Amulet Samarkandu)
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora: Vzal si za manželku ilustrátorku knih.
Název knihy: Amulet Samarkandu 1. díl / dobrodružný fantasy román
Praha : Knižní klub, 2005
Stručný obsah knihy : Současný Londýn, kde vládnou mágové, je nebezpečné místo plné nástrah,
skrytých hrozeb a špehů. Právě tam uzavřou neochotné spojenectví dva velmi rozdílní hrdinové: Nathaniel,
kouzelnický učeň a démon Bartimaeus.
Zdroj informací:
http://www.bookfan.eu/kniha/53183/Amulet-Samarkandu-Bartimaeova-trilogie-kniha-prvni (4. 7. 2013)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Stroud (4. 7. 2013)
http://www.fantasymagazine.it/imgbank/ARTICOLI/stroud.jpg (4. 7. 2013)

http://www.fantasymagazine.it/imgbank/ARTICOLI/stroud.jpg
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Terakowska, Dorota

Autor / národnost: Dorota Terakowska / polská
Kdy a kde žil / narozen: 1938 – 2004 v Polsku
Studia / profese: Redaktorka a publicistka, spisovatelka
Zaměření tvorby: žánr, tematika: knihy pro mládež (Dcera čarodějek), publicistika.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora:
Název knihy: Dcera čarodějek / dobrodružný fantasy román / publikace pro děti /
Praha : Albatros, 2002
Stručný obsah knihy : Čtyři čarodějky se ujaly výchovy osiřelého děvčátka. Tají mu jeho pravý původ i
jméno. Postupně ji zasvětí do tajů kouzel, dají jí poznat rozdíl mezi někdejší nádherou a současnou bídou
království, které si porobili nepřátelští nájezdníci.
Zdroj informací:
http://www.bookfan.eu/kniha/39822/Dcera-carodejek (4. 7. 2013)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dorota_Terakowska (4. 7. 2013)
http://www.aniolecek22.republika.pl/obrazki/19[2].jpg (4. 7. 2013)

http://www.aniolecek22.republika.pl/obrazki/19%5B2%5D.jpg
http://www.bookfan.eu/kniha/39822/Dcera-carodejek
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Viewegh, Michal

Autor / národnost: Michal Viewegh / česká
Kdy a kde žil / narozen: 1962 v Praze
Studia / profese: Studoval filozofii, učitel, redaktor, spisovatel a překladatel
Zaměření tvorby: žánr, tematika: Vieweghova díla se vyznačují epičností, prolínáním komediálních a
tragických momentů, častými citacemi, relativizací vyprávění prostřednictvím různých pohledů a verzí. Jeho
tvorba byla často zfilmována.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora:
Název knihy: Účastníci zájezdu / společenský román
Brno : Druhé město, 2006
Stručný obsah knihy : Mladá průvodkyně cestovní kanceláře, několik manželských párů, dvě studentky,
dva homosexuálové, poslanec, spisovatel a přinejmenším čtyři literární kritici — to jsou hlavní postavy
románu. Jde o „melancholickou grotesku“ — tentokrát o lidech dočasně proměněných v turisty, jejichž zcela
neturistické životní příběhy se během týdenního pobytu kdesi u italského Jadranu nejrůznějším způsobem
tragikomicky proplétají.
Zdroj informací:
http://www.databazeknih.cz/knihy/ucastnici-zajezdu-1224 (4. 7.
2013)http://www.databazeknih.cz/knihy/ucastnici-zajezdu-1224
http://www.viewegh.cz/autor.php (4. 7. 2013)http://www.viewegh.cz/autor.php
http://www.spisovatele.cz/michal-viewegh#cv (4. 7. 2013)http://www.spisovatele.cz/michal-viewegh - cv
http://media.novinky.cz/622/316222-original1-mvixc.jpg (4. 7. 2013)http://media.novinky.cz/622/316222-

original1-mvixc.jpg
http://www.databazeknih.cz/knihy/ucastnici-zajezdu-1224
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Wyndham, John

Autor / národnost: John Wyndham / UK
Kdy a kde žil / narozen: 1903 – 1969, UK
Studia / profese: Pracoval na farmě a v reklamní agentuře
Zaměření tvorby: žánr, tematika: sci-fi povídky a romány, také několik detektivních pokusů
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Zpočátku publikoval převážně pod jménem John Beynon
Harris. Psal svá díla jako vědeckofantastické morality, které jsou srovnávány pro svoji angažovanost,
humanismus a optimismus s dílem H.G.Wellse.
Název knihy: Den Trifidů / sci-fi román
Praha : Mladá fronta, 1972
Stručný obsah knihy : Román o tom, jak neznámý roj meteoritů způsobí u většiny pozemšťanů slepotu a
jak toho využijí průmyslové rostliny „trifidi“, které náhle vyvinou zcela nečekané vlastnosti a zaútočí na lidi.
Zdroj informací:
http://www.databazeknih.cz/knihy/den-trifidu-29814 (4. 7. 2013)
http://www.databazeknih.cz/zivotopis/john-wyndham-168 (4. 7.
2013)http://www.databazeknih.cz/zivotopis/john-wyndham-168
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/4/4d/John_Wyndham_Parkes_Lucas_Beynon_Harris.jpg/
220px-John_Wyndham_Parkes_Lucas_Beynon_Harris.jpg (4. 7.
2013)http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/4/4d/John_Wyndham_Parkes_Lucas_Beynon_Harr

is.jpg/220px-John_Wyndham_Parkes_Lucas_Beynon_Harris.jpg
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POPULÁRNĚ NAUČNÁ LITERATURA

Deary Terry

Autor/národnost:Terry Deary /Angličan
Kdy a kde žil/narozen: 1946 Sunderland/ Velká Británie
Studia/profese: spisovatel, historik
Zaměření tvorby: proslul sérií odlehčených knih zaměřených na historii, které byly i zfilmovány
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora: V duchu svých populárně naučných knih zastává názor, že
by školy měly děti učit spíše praktickým dovednostem místo přesným všeobecným znalostem.
Deary, Terry : Strašná druhá světová válka / dějiny / edice knih, které humorně popisují historii a
dějiny národů, zemí, oblastí a civilizací
Alpress, 2005
Stručný obsah knihy: Kniha vypráví o faktech nejhorší války v dějinách – od zasněžených obléhaných měst
přes bahnité zákopy v džungli až po život v bombardovaných městech a koncentračních táborech – nikde
nebylo bezpečno.
Zdroj informací:

http://www.bookfan.eu/kniha/74867/Strasna-druha-svetova-valka-O-cem-se-vam-ucitele-neodvazuji-rict , 11.
11. 2013
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://jorvik-viking-centre.co.uk/wp-content/uploads/2012/08/TerryDeary.jpg&imgrefurl=http://jorvik-viking-centre.co.uk/event/dangerous-days-with-terry-deary/&h=224&w=225&sz=1&tbnid=WoZ4JxtWzom3M:&tbnh=186&tbnw=186&zoom=1&usg=__ANdzeVvuPAYne3yHSdK0E8N8xNE=&docid=Xr6cJ6ABOXpa4M&itg=1&sa
=X&ei=7UOKUvTeFMfEtQa-vIGQCw&ved=0CLYBEPwdMAo, 18.11. 2013
http://cs.wikipedia.org/wiki/Terry_Deary, 18.11. 2013
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Fučíková, Renáta

Autor / národnost: Fučíková, Renáta / česká
Kdy a kde žil / narozen: 1964 /Praha
Studia / profese: VŠ uměleckoprůmyslová / ilustrátorka, spisovatelka
Zaměření tvorby: Tvorba pro děti, píše životopisy o osobnostech z historie naší země a sama příběhy píše i
ilustruje. Napsala a ilustrovala knihu Historie Evropy – Největší původní vydavatelský projekt pro děti a
mládež, na 447 stranách přehled dějin Evropy.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Historie, rodina, umění.
Název knihy: Tomáš Garrique Masaryk / obrazová publikace / publikace pro děti
Praha : PRÁH, 2006
Stručný obsah knihy : Přední česká ilustrátorka tu jedinečným způsobem představuje nelehkou životní
pouť T. G. Masaryka a spolu s ním důležité období české historie. Citlivě ztvárňuje také příběh.
Zdroj informací:
http://www.kosmas.cz/knihy/157246/deti-ireny-sendlerove/ (11. 6. 2013)
http://www.databazeknih.cz/autori/renata-fucikova-5397 (11. 6. 2013)
http://i.mlp.cz/noRW_photodisplay/a4/6593_a492dc2eba6d527f7ab2b3be409cb6cf.jpg (11. 11. 2013)
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Mieszkowska, Anna

Autor / národnost: Anna Miezskovska / polská
Kdy a kde žil / narozen: 1958
Studia / profese: Divadelní akademie ve Varšavě. Pracovala v Archivu exulantů v Toruni a polské kulturné
nadaci v Londýně.
Zaměření tvorby: Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Publikuje v časopisech "Deník Divala" a
"Archiv pro exulanty". Píše hesla pro divadelní encyklopedie a slovníky
Název knihy: Děti Ireny Sendlerové / biografie / literatura faktu /
Líbeznice : Víkend, 2010
Stručný obsah knihy :Kniha je příběhem ženy z proslulého varšavského ghetta. Sledujeme její život od
raného dětství přes dospívání, které formovalo její charakter a odvahu.
Anna Mieszkowska se nespolehla jenom na fabulaci příběhu o odsunu děí z ghetta, ale použila i osobní
vzpomínky zdravotní sestry Ireny Sendler, která v knize vypráví o záchraně dětí a i o tom, jak po válce
sledovala jejich další osudy.
Zdroj informací:
http://www.databazeknih.cz/knihy/deti-ireny-sendlerove-51038 (9. 11. 2013)
https://static.goldenline.pl/user_photo/037/user_208165_c01f56_huge.jpg (9. 11. 2013)
http://www.databazeknih.cz/autori/anna-mieszkowska-16193 (9. 11. 2013)
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Wagnerová, Magdalena

Autor / národnost: Magdalena Wagnerová / česká
Kdy a kde žil / narozen: 1960, Praha
Studia / profese: Scénáristika a dramaturgie FAMU / literární tvorba pro děti, redakční práce, scénáristika
Zaměření tvorby: Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Narodila se v rodině fotografa Josefa
Proška a překladatelky Ireny Wenigové.
Název knihy: Winton Train / biografie / literatura faktu
Praha : Havran, 2009
Stručný obsah knihy : Před 70 lety do Československa přicestoval muž, který dokázal zorganizovat
evakuaci 669 ohrožených židovských dětí do náhradních rodin ve Velké Británii. Tím je zachránil před jistou
smrtí v nacistických vyhlazovacích táborech. Kniha podrobně mapuje průběh celého tohoto projektu i všech
doprovodných akcí, které v souvislosti s tím vznikly. Obsahuje rovněž bohatý ilustrační doprovod.
Zdroj informací:
http://www.kosmas.cz/hledani/?query=winton+train&submit_search=Hledat (9. 11. 2013)
http://www.prozeny50plus.cz/images/fotogalerie/kdojekdo/07.JPG (9. 11. 2013)
http://www.databazeknih.cz/autori/magdalena-wagnerova-2012 (9. 11. 2013)
http://www.databazeknih.cz/knihy/winton-train-po-sedmdesati-letech-znovu-do-londyna-35442 (9. 11. 2013)
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