
Horory 

Černý kocour a jiné hororové povídky 
Poe, Edgar Allan, 
V této i v ostatních povídkách tohoto výběru se čtenář setkává s jinou, temnější realitou, 

rozum se střetává s nepravděpodobností a objevuje se nadpřirozeno. 

Drákula 
Stoker, Bram 
Převyprávěná verze klasického příběhu. 

Darren Shan a madame Okta 
Shan, Darren, 
První díl svižného hororového příběhu.  

E-mail ze záhrobí 
Blacker, Terence, 
Napínavý dětský horor je první knížkou v nové řadě strašidelných příběhů a vypráví o chlapci 

Matthewovi, jeho novém počítači a tajemných vzkazech, které se samy objevují na monitoru. 

Hororové příběhy 
Cox, Michael, 

 

Horory na dobrou noc - devatero strašlivých příběhů 
Horowitz, Anthony, 
Příběhy jsou primárně určeny pro mládež, ale pochutnají si na nich i dospělí kvůli sugestivní 

atmosféře, typicky anglickému černému humoru a četným citacím nebo variacím klasických 

témat. 

Horory na dobrou noc 2 - osmero zlověstných příběhů 
Horowitz, Anthony, 
Devět hororových povídek, jejichž hrdiny jsou děti, z pera proslulého britského autora (TV 

seriály Poirot, Vraždy v Midsomeru, Foylova válka). Zdrojem hrůzy nemusí být jen oživlé 

mrtvoly, ale i předměty denní potřeby – mobil, výtah či naslouchátko. 
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Horory na dobrou noc 3 
Horowitz, Anthony, 
Deset hororových povídek a dva dodatky, jejichž hrdiny jsou hlavně děti, z pera proslulého 

britského autora (TV seriály Poirot, Vraždy v Midsomeru, Foylova válka). V pořadí již třetí 

sérii se setkáme např. s televizní show, ve které jde doslova o život, dražbou dívenky na 

internetu či vraždícím masážním křeslem. 

Chapadla - mořský horor 
Pelén, Leo 
Fantastický příběh z tajemných mořských hlubin. 

Jablíčko pro slečnu učitelku a jiné horory 
ilustroval Miro Hadinec] / 
Dvanáct hororových příběhů z per současných anglicky píšících autorů. 

Ještě hororovější příběhy 
Cox, Michael, 

 

Krok ze tmy - strašidelné povídky z let 1925-1932 
Howard, Robert Ervin, 
Soubor Howardových strašidelných a hororových příběhů z let 1925 - 1932 

Lovci z přítmí 
Shan, Darren, 
Sedmá kniha příběhů Darrena Shana, který je napůl upírem a stane se pomocníkem upíra 
pana Hroozleye. 
 
Krvavé chodby 
Shan, Darren, 
Chcete vědět, jaké podezření pojmou poloupír Darren a hadí chlapec Evra? Myslíte, že 

vyváznou z krvavého dobrodružství se zdravou kůží? 
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Půlminutové horory 
sestavila Susan Richová ; [přeložila Lucie Křesťanová] 
Začtěte se do nejkratších a nejděsivějších příběhů, které byly kdy napsány! Od jednoduchých 

a odlehčených, přes vtipné, groteskní až po opravdu morbidní. Někdy jde pouze o hororové 

scény, jinde kratičký příběh. V knize střídají příběhy také horory v podobě ilustrovaných 

komiksů. 

Triumf noci - výbor ze strašidelných povídek 
Wharton, Edith, 
Kniha je spojovacím článkem mezi gotickou tradicí americké ghost story a moderní 
hororovou povídkou, v němž jsou gotické prvky rafinovaně vtěleny do kulis současnosti – 
moderních domů, aut, rozhlasu, ale i podnikatelského způsobu myšlení. 
 
Velká kniha strachu 
[na motivy klasických hororových příběhů napsala Veronika Bohatá ; ilustroval Martin 
Velíšek] 
Krvelační upíří hrabě, zrádná přítelkyně, která se živí krví, pomsta uměle vytvořeného 
člověka, hrůzy podzemního vězení inkvizice, pekelná příšera na blatech, strašlivý konec 
chamtivého mladíka, lakomec polepšený kouzlem. 
 
Zombie blondýny 
James, Brian, 
Co je podivného na malém městě jménem Maplecrest? Domy na prodej, ulice nezvykle 

klidné, prázdné... Střední škola? Proč jsou nejoblíbenější dívky stejně blond, se stejně bledou 

pletí, jejich jména jsou si podobná... Pokud si Hannah nedá pozor, bude stejně blond, stejně 

populární, stejně mrtvá. Jako ostatní zombie v tomhle městě. 

Zuby nehty 
19 hrůzostrašných povídek z pera mladých českých autorů 
[Zuzana Frantová ... et al. ; sestavila Ivona Březinová ; ilustrovali Štěpánka Bláhovcová ... et 
al.] 
Kniha obsahuje 19 hrůzostrašných povídek, které vznikly na tvůrčích workshopech Literární 

akademie Josefa Škvoreckého. Jsou zasazené do moderního prostředí a s dětskými či 

dospívajícími hrdiny využívají osvědčené vypravěčské techniky hororového žánru. 
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