chci něco, co mě pobaví

ne

chci severskou krimi

ven z města
ano

ne

chci něco z jiného světa

můj ideální vyšetřovatel je
zpět do
společnosti

ne

osamělý
alkoholik

severskou mytologii

Nesourodá
dvojice

ne

ne

poznávat kultury
ano

do lesa

ano
opravdu
staré

Muž jménem Ove
Fredrik Backman

Policie
Jo Nesbø

radši mezi
outsidery

kriminálník
s tajemnou
minulostí

do úkrytu

intelektuální
asociál

z islandské vesnice

nedávná
historie
Kámen mudrců
Johanes Anker Larsen

na plavbu
s vikingy

veselá dánská
deprese

Hypnotizér
Lars Kepler

říznutou fantasy

ostřílený
matematik

Vzkaz v láhvi
Jussi Adler-Olsen

technothriller

drsný příběh
o drsné době

Ráchelina kniha
Sissel Vaerøyvik

ne
Chci za upíry

feel good

V lese visí anděl
Samuel Bjørk
začínající
vyšetřovatelka

Mona
Dan Torsten Sehlberg
dystopie

Očista
Sofi Oksanen
kafka
v komiksu

Nejmenuji
se Miriam
Majgull Axelsson

Ať vejde ten pravý
John Ajvide Lindquist
do kouzelného lesa

ne

ne

z pohledu
astrid lindgrenové

ne
Můj kámoš Ježíš
Lars Husum

Beatles
Lars Saabye
Christensen
náctiletou rebelii

Proroci z fjordu
Věčnosti
Kim Leine
na lodi z peru
do tichomoří

Zrzavý Orm
Frans Gunnar
Bengtsson

Letní světlo,
a pak přijde noc
Jón Kalman Stefánsson

ne

Ódinovo dítě
Siri Pettersen
čtu sci-fi

ne

o přátelství

Tajemný Etrusk
Mika Waltari

z pohledu
romské dívky
Elling:
Pokrevní bratři
Ingvar Ambjornsen

psychologický

Chci něco nenáročného

grónsko a šíření
křesťanství

Les oběšených
lišek
Arto Paasilinna

ne

ne

O muži, který si
koupil svědění
Just Knud Qvigstad

Poslední rituál
Yrsa Sigurdardóttir

chci román
duchovní

z pohledu
židovské dívky

ne

doppler
Erlend Loe

ne

chci číst o dávné minulosti

Muž, který
miloval Yngveho
Tore Renberg
o hledání

Ve znamení
Kon-Tiki
Thor Heyerdahl

ne
Sojčák
Jaakko Ahonen

matky

vnitřního klidu

životopis
až na kost

Tajemství karet
Jostein Gaarder

Výhonek
osmilisté růže
Audur Ava Ólafsdóttir

Můj boj
Karl Ove Knausgård

Astrid Lindgrenová
- Válečné deníky
1939-1945
Astrid Lindgrenová

Čtenáři z Broken
Wheel doporučují
Katarina Bivald

severská literatura

Kolibřík
Kati Hiekkapelto

Strážkyně pramene
Emmi Itäranta

Kouzelníkův únik
z reality
Lars Vasa Johansson

www.kjm.cz | www.facebook.com/kjmbrno

