chci něco, co mě rozesměje

ne

ne

CHCI navštívít jinou realitu

CHCI NĚCO OD MISTRA HORORU

je libo něco krátkého?
ano

CHCI ZAŽÍT NAPĚTÍ

je mi to jedno

ano

ne

chci do vesmíru
chci virtuální realitu
ano

něco z války?

něco
o zvířátkách

a zpět v čase?

ne

Ready player one
- Hra začíná
Ernest Cline

ano
chladný angličan

je mi už všechno jedno

narkomana

Hyperion
Dan Simmons

ano

ano, ale stačí mi mágové

ne

Studie v šarlatové
Arthur Conan Doyle

ne
Paměť mojí babičce
Petra Hůlová

Já, Poutník
Terry Hayes

ne

čas pro mě nehraje roli
chci klasiku

výstřední belgičan

Jonathan Strange
& pan Norrell
Susanna Clarke

chci romantiku

zajímají mě
sociální otázky

Hruškadóttir
Jana Šrámková
nevím, jestli
muže nebo ženy

jedinec vs. tradice

ne

Zvuk
slunečních hodin
Hana Androniková

ne

Černobílý svět
Kathryn Stockett

ne, přečtu
si thriller

chci do
budoucnosti

dospívající dívky

ČERNí vs. BÍLí

chci se vrtat
v historii

Zaklínač. Stříbrný meč
(Zaklínač I. Poslední přání)
Andrzej Sapkowski

Trainspotting
Irvine Welsh

role člověka

a jiné kultury

Stopařův
průvodce Galaxií
Douglas Adams

ne

Město snů
Beverly Swerling

chci poznat nadpřirozené bytosti

ne

ne

do vnitřního světa?

ne

Slepá mapa
Alena Mornštajnová

Hlava XXII
Joseph Heller

Smrt a jiné
vrcholy
mého života
Sebastian Niedlich

CHCI do světa

ale beru to
s nadhledem

ne

CHCI radši normální detektivku

Stoletý stařík,
který vylezl
z okna a zmizel
Jonas Jonasson

ano

Carrie
Stephen King

Přetížená archa
Gerald Durrell

zajímají mě lidské osudy

ne

ne

Ve stínu
černých ptáků
Cat Winters

ano

ano

CHCI zůstat doma

baví mě duchařiny
ano

Vyřídit si účty
Woody Allen

ne

ne

Bůh maličkostí
Arundhati Roy
Společnost vs. politika

ne

Dánská dívka
David Ebershoff
nemůžu se rozhodnout
trochu schizofrenie?

Kostičas
Samantha Shannon
Záhada
na zámku Styles
Agatha Christie

Kniha, která je autorovou prvotinou

Stroj času
Herbert G. Wells

Zakletý v čase
Audrey Niffenegger

Děvčátko,
rozdělej ohníček
Martin Šmaus

Lovec draků
Khaled Hosseini

Uvnitř mé hlavy
Francesca Zappia
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