
 
  

TIPY NA SEVERSKÉ KNIHY 
 

SOUTĚŽ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL O NEJLEPŠÍ RECENZI NA SEVERSKOU KNIHU 
 

Soutěžící si mohou knihu k recenzi vybrat z přiložených tipů, ale mohou zvolit i jakýkoli jiný 
v češtině vydaný severský titul. Pravidla a podmínky soutěže na www.readnordic.cz. 
 

 
INGVAR AMBJØRNSEN: Bílí negři (Norsko) 
Román z prostředí mladých lidí, kteří se dostávají na okraj společnosti, 
mj. mezi feťáky. Generační výpověď srovnávaná s knihami Jacka Kerouaca. 
 
MAJGULL AXELSSONOVÁ: Dubnová čarodějka (Švédsko) 
Příběh němé a ochrnuté dívky, od narození upoutané na nemocniční lůžko. 
Těžký hendikep jí však nebrání rozvíjet fantastickou představivost. 
 
FRANS G. BENGTSSON: Zrzavý Orm (Švédsko) 
Dobrodružné vyprávění o plavbách vikinských válečníků po celé Evropě 
sršící nevtíravým humorem se řadí již k severské literární klasice. 
 
KAREN BLIXENOVÁ: Vzpomínky na Afriku (Dánsko) 
Vyprávění evropské ženy z pobytu v Keni, kam s manželem vyrazila v roce 
1914, se dostalo slavného filmového zpracování oceněného sedmi Oscary. 
 
LARS SAABYE CHRISTENSEN: Beatles (Norsko) 
Kultovní norský román vypráví o dospívání čtyř kamarádů, které spojují 
komické zážitky i nelehké chvíle, první lásky a společná touha hrát v kapele.  
 
HELGA FLATLANDOVÁ: Když můžeš, zůstaň. Když musíš, odjeď (Norsko) 
Román o čtyřech mladících, kteří odjíždějí na misi do Afghánistánu. Jen 
jeden se vrací, aby čelil minulosti i nepochopení zapadlé norské vesnice. 
 
JOSTEIN GAARDER: Sofiin svět (Norsko) 
Napínavý příběh dívky Sofie, která skrze záhadné dopisy odhaluje tajemství 
dějin filozofie. Svého času celosvětově nejprodávanější román. 
 
EINAR MÁR GUDMUNDSSON: Andělé všehomíra (Island) 
Svérázný islandský román pojednává o smutném i humorném světě 
duševně chorých – hlavní hrdina Páll je nevyléčitelný schizofrenik. 
 
PETER HØEG: Cit slečny Smilly pro sníh (Dánsko) 
Tajemné okolnosti smrti malého chlapce zavedou jeho kamarádku 
v napínavém thrilleru až do Grónska, kde se dějí velmi podivuhodné věci. 
 
JOHANNA HOLMSTRÖMOVÁ: Asfaltoví andělé (Finsko) 
Román o nelehkém dospívání mladých dívek z přistěhovaleckých 
muslimských rodin v současném Finsku. 
 
 
 



 
  

 
 
EMMI ITÄRANTA: Strážkyně pramene (Finsko) 
Lyrická sci-fi dystopie ze světa budoucnosti, kdy panuje nouze o vodu. 
Mladá dívka Noria má po svém otci převzít povolání čajového mistra. 
 
PASI ILMARI JÄÄSKELÄINEN: Literární spolek Laury Sněžné (Finsko) 
Fantaskní román o záhadném spolku spisovatelů působících ve fiktivním 
finském městečku Zaječín, kde se děje mnoho podivného. 
 
TOVE JANSSONOVÁ: Dcera sochaře (Finsko) 
Laskavé vzpomínky na dětství slavné finskošvédské spisovatelky, autorky 
světoznámých knih o skřítcích Mumíncích. 
 
MARTIN JENSEN: Královi psi (Dánsko) 
Historická detektivka ze středověké Anglie, kdy zemi ovládali vikingové a na 
trůn usedl Knut Veliký. 
 
JONAS KARLSSON: Místnost (Švédsko) 
Příběh chorobně pedantského úředníka, který je přesvědčený o existenci 
podivuhodné místnosti, již ale nikdo z jeho kolegů nevidí. 
 
TORE KVÆVEN: Drsný je zákon mé země (Norsko)  
Dobrodružný historický román o plavbě vikinské lodi Rosomák za velkými 
poklady až do nitra afrického kontinentu. 
 
KIM LEINE: Proroci z fjordu Věčnosti (Dánsko) 
Historický román o střetu evropského a grónského pohledu na svět – mladý 
misionář Falk přijíždí na konci 18. století do Grónska, aby šířil křesťanství. 
 
TORGNY LINDGREN: Čmeláčí med (Švédsko) 
Román o dvou bratrech, Hadarovi a Olofovi, kteří svádějí v zapadlém koutě 
Švédska poslední zápas, když v tom do jejich životů vstoupí žena. 
 
JON AJVIDE LINDQVIST: Ať vejde ten pravý (Švédsko) 
Upíří horor ze švédského předměstí o první lásce mladého chlapce 
k nadpřirozené bytosti, záhadné dívce Eli, která vychází jen v noci. 
 
ERLEND LOE: Doppler (Norsko) 
Hlavní hrdina řeší životní krizi odchodem z civilizace a od rodiny do lesa. 
Humorný román o osamělosti a protestu proti konvenční společnosti. 
 
MIKAEL NIEMI: Popmusic z Vittuly (Švédsko) 
Zábavný román o dětství a dospívání ve svérázné odlehlé oblasti Tornedalen 
ležící daleko na severu kolem hraniční řeky mezi Švédskem a Finskem. 
 
AUĐUN AVA ÓLAFSDÓTTIR: Výhonek osmilisté růže (Island) 
V románu s filozofickým podtextem se mladý vypravěč vydává na cestu 
z rodného Islandu do horského kláštera v blíže neurčité zemi. 
 
 
 



 
  

 
 
JUST KNUD QVIGSTAD: O muži, který si koupil svědění (Sámové) 
Sebrané lidové pověsti a pohádky Sámů, etnika obývajícího úplný sever 
Evropy a živícího se tradičně především chovem sobů. 
 
ARTO PAASILINNA: Autobus sebevrahů (Finsko) 
Bláznivý román nejslavnějšího finského humoristy o společné cestě 
zoufalých existencí za hromadnou sebebebraždou. 
 
KNUD RASMUSSEN: Grónské mýty a pověsti (Grónsko) 
Mýty, pověsti a bajky Inuitů, původních obyvatel největšího ostrova světa, 
vynikají překvapivou drsnotou a krutostí. 
 
TORE RENBERG: Muž, který miloval Yngveho (Norsko) 
Čtivý román o rebelském studentovi gymnázia Jarlem Kleppovi, který se 
jednoho dne zakouká do nového spolužáka. 
 
ALEXANDRA SALMELA: 27 aneb Smrt vás proslaví (Finsko) 
Angie táhne na 27 a protože pořád není slavná jako Kurt Cobain, vydává se 
do Finska hledat inspiraci pro svou tvorbu do finských lesů. 
 
JOHANNA SINISALO: Ne před slunce západem (Finsko) 
Průlomový finský fantaskní román o setkání reklamního fotografa 
s mládětem trolla kombinuje tradiční vyprávění s nejrůznějšími typy textů. 
 
SJÓN: Měsíční kámen (Island) 
Otevřený příběh chlapce, který miluje kino a přivydělává si jako prostitut, se 
odehrává v roce 1918, kdy Reykjavík zasáhne epidemie španělské chřipky. 
 
THÓRBERGUR THÓRDARSON: Kameny mluví (Island) 
Životopisné vyprávění o autorově dětství v zapadlém koutu jižního Islandu 
podává obraz drsného života v této evropské výspě. 
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