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Ediční plán na první pololetí roku 2021

Jaro



Editorial

Milé čtenářky a milí čtenáři,
chtěl bych vám především poděkovat, že jste 
nám zachovali přízeň a že jste se svých ob-
líbených knih a autorů nevzdali ani v mimo-
řádně obtížném roce 2020.

Pandemie koronaviru ovlivnila osobní 
i pracovní životy nás všech způsobem, jaký 
jsme si ještě nedávno nedokázali představit. 
Mnoho oblastí ekonomiky — především živé 
kultury, cestovního ruchu a služeb — bylo 
devastujícím způsobem poškozeno a bude 
pro ně velmi těžké dostat se do původní 
formy. Knižní trh zdá se patří mezi ty, které 
nebyly zasaženy fatálně, i když ani jemu se 
nevyhnul citelný pokles tržeb. Nejhůře byla 
postižena knihkupectví, zvláště prodejny 
v obchodních centrech; e-shopům se v no-
vých podmínkách daří lépe, nakladatelé 
a distributoři snad budou povětšinou schop-
ni své ztráty ustát.

Navzdory všem omezením a diskomfortu 
tým Hostu pracoval a stále pracuje s plným 
nasazením na přípravě nových titulů. Naše 
nabídka na první polovinu roku 2021 je 
stejně bohatá a já věřím, že i stejně lákavá 
jako v minulých letech. I v této nejisté době 
děláme vše pro to, abychom vám nadále 
mohli přinášet texty autorů oblíbených i za-
tím neobjevených, příběhy vážné i zábavné, 
dojemné, napínavé, dobrodružné či fantas-
tické. A také zážitky poetické nebo tituly 
plné podnětů k přemýšlení a vědeckého 
poznání. Tipy našich žánrových redaktorů 
najdete hned na následující straně.

Ještě jednou vám děkuji za lásku ke kni-
hám a do roku 2021 přeji mnoho zdraví, 
výdrž a velkou spoustu dobrého čtení.

Tomáš Reichel,
ředitel nakladatelství

vychází v březnu
259 Kč
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Vzdálenost mezi lidmi
může být bez konce

Marie, rozvedená sedmačtyřicetiletá docentka literatury, 
se přes léto ocitá v poloprázdném bytě své sestry v Českém 
Krumlově. Dojíždí odtud na venkov za těžce nemocnými 
rodiči a ve volných chvílích brouzdá mezi davy turistů 
krumlovskými uličkami. Seznámí se přitom s mladičkým 
knih kupcem Filipem. Jejich začínající románek dýchá 
atmo sférou horkého července a četnými literárními kono-
tacemi.

Marie však chce především urovnat vztahy se svou ses-
trou a postarat se o rodiče — dominantního otce a mír-
nou, obětavou matku. A vyrovnat se se svou osamělostí. 
Tu vnímá jako uvíznutí v čase, kdy na ni z minulosti do-
léhají vzpomínky — a z druhé strany vyhlídky na stáří. 
V rodinné tradici silných mužských vzorů Marie přemítá 
o tom, co bylo, a současně se ptá, jak žít dál a co si počít se 

„shakespearovskou láskou“…

„Kdyby teď v Krumlově vypukl mor, odjela byste?
Nebo byste zůstala?“
„A proč bych měla zůstat?“
„Abyste mi mohla být nablízku.“
Teď už se jí jeho pohled zdál vyzývavý.
Ale nepříjemné jí to nebylo…

Jiří
Hájíček

Plachetnice
na vinětách

349 Kč

ISBN 978-80-275-0209-7

vychází v květnu
259 Kč

dech

zuzanin

Jakuba Host 
Katalpa román

vychází v únoru
249 Kč

Olga Tokarczuková

Překvapivé a nepředvídatelné povídky, díky nimž 
se na realitu, která nás obklopuje, podíváte jinak. Host
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kyNobelova cena za literaturu 2018 byla Olze 
Tokarczukové udělena za vypravěčskou 
představivost, která s encyklopedickou vášní 
ukazuje překračování hranic jako formu života.
Porota Nobelovy ceny za literaturu

Po výjimečném úspěchu Knih Jakubových bylo očekávání 
čtenářů i kritiků obrovské. Tokarczuková ale provedla 
chytrý tah a po téměř čtyřech letech vydala dílo svým 
rozsahem skromné, které se skládá z deseti zcela 
odlišných příběhů. Bizarní povídky však mají společný 
rys v podobě oslavy podivnosti světa, v němž zaznívají 
ozvěny anglosaské literární tradice neuvěřitelných 
příběhů, na jejímž počátku stojí Edgar Allan Poe.

Krytykapolityczna.pl

Humor, melancholie, proměnlivá atmosféra, touha 
po splynutí s přírodou — Olga Tokarczuková napsala 
miniatury, z nichž by se každá mohla stát inspirací 
pro rozsáhlý román, a některé dokonce pro film.

Poranny.pl

Svět je čím dál bizarnější. Překvapivé 
a nepředvídatelné povídky od držitelky 
Nobelovy ceny za literaturu.

Odkud se bere pocit podivnosti? 
Je podivnost vlastností světa, nebo 
se skrývá spíše v nás samých? Slovo 
„bizarní“ pochází z francouzského 
bizarre, které znamená „divný“, 
„zvláštní“, ale také „překvapivý“. 

A právě taková — udivující 
a mimo všechny kategorie — je 
nejnovější kniha Olgy Tokarczukové. 
Deset povídek, každá se odehrává 
v jiném prostoru: ve Volyni během 
vpádu švédských vojsk, v současném 
Švýcarsku, ve vzdálené Asii, na 
imaginárních místech.

Proměnlivý rytmus povídek 
udržuje čtenáře v napětí, takže si 
ani na chvíli není jistý, co se stane 
na další stránce. Autorka jej vyvádí 
z rovnováhy, vystrkuje z komfortní 
zóny a ukazuje, že svět je čím dál méně 
srozumitelný. Prvky grotesky, černého 
humoru, fantastiky a hororu odhalují, 
že v realitě nic není takové, jak to na 
první pohled vypadá.

Olga Tokarczuková (nar. 1962) 
je jedna z nejpopulárnějších 
a nejoceňovanějších současných 
polských spisovatelek. Její knihy byly 
přeloženy do více než dvaceti jazyků. 
Mezinárodního věhlasu dosáhla 
svou třetí knihou Pravěk a jiné časy 
(1996; česky 1999, 2007). Za romány 
Běguni (2007; česky 2008) a Knihy 
Jakubovy (2014; česky 2016) získala 
nejsledovanější polskou literární cenu 
Nike a za román Běguni  v roce 2018 
i významnou mezinárodní cenu The 
Man Booker International Prize. Podle 
morálního thrilleru Svůj vůz i pluh veď 
přes kosti mrtvých (2009; česky 2010, 
2017) natočila režisérka Agnieszka 
Hollandová celovečerní film. Olga 
Tokarczuková se stala laureátkou 
Nobelovy ceny za literaturu za rok 2018.

299 Kč
ISBN 978-80-275-0148-9
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Tokarczuková--Bizarní-povídky--Prebal+lak.indd   1 3.3.2020   14:04:30

vychází v únoru
259 Kč

vychází v únoru
299 Kč

host

Draconis Memoria
kniha třetí

Draconis Memoria

anthºny ryan
Autor bestsellerové trilogie Stín krkavce

vychází v dubnu
259 Kč

[Peter May] píše tak precizně 
a jasně jako dnes už málokdo. 
Jeho styl je brilantní, elegantní 
a poutavý a jednotlivé věty 
působí takřka básnicky. 

SHOTS MAGAZINE

Ačkoli se některé scény s rodinou 
Macleodových z úvodu knihy 
jeví jako vedlejší, jsou skvěle 
provázané s překvapivými 
odhaleními ve svižné druhé 
části. To vše se odehrává v ostře 
črtaných kulisách Paříže 
a Bordeaux na sklonku podzimu. 
To nejlepší nakonec.

K IRK US RE VIE W S

May zkušeně rozmisťuje 
falešné stopy, a pokaždé 
když čtenář nabude dojmu, 
že zápletka začíná být 
předvídatelná, země se 
zachvěje a vyprávění 
změní směr. 

P UBLISHERS WEEKLY
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OD AUTORA 
BESTSELLEROVÉ TRILOGIE 

Z OSTROVA LEWISHOST

PETER MAY

9  7 8 8 0 2 7  5 0 3 3 5 3

ISBN 978-80-275-0335-3
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vychází v dubnu
279 Kč

  je pseudonym, za nímž se 
skrývá manželská dvojice Alexandra Coelho 
Ahndorilová (nar. 1966) a Alexander Ahndoril 
(nar. 1967). Zrcadlový muž je nejnovějším
dílem jejich společné bestsellerové série 
krimi románů s hlavní postavou komisaře 
Joony Linny. V domovském Švédsku byli 
díky této sérii vyhlášeni jako nejprodávanější 
autoři desetiletí. Všech knih série se doposud 
prodalo patnáct milionů výtisků, jen v České 
republice přes půl milionu. Všechny romány 
vyšly také jako audioknihy v interpretaci Pavla 
Rímského (OneHotBook). Mimo sérii autoři 
vydali mysteriózní thriller Playground (2015, 
česky 2016).

V sérii s komisařem Joonou Linnou
v češtině vyšlo:

Hypnotizér (2010)
Paganiniho smlouva (2011)
Svědkyně ohně (2012)
Písečný muž (2013)
Stalker (2015)
Lovec králíků (2017)
Lazar (2018)
Zrcadlový muž (2020)

Kepler je virtuosem napínavých scén. 
   

Není žádným překvapením, že Lars Kepler se počítá mezi
následníky Stiega Larssona. Má výjimečný cit pro fyzickou
krutost a jeho schopnost ponořit se do mysli psychopata je
opravdu šokující. Larssonovým osudem bylo mít mnoho
následovníků… Kepler je jednoznačně tím nejlepším.


Kepler je typický tím, jak vám dokáže přiblížit všechny vedlejší 
postavy včetně obětí vražd. Ve chvíli, kdy jim porozumíte a plně 
se s nimi ztotožníte, je bez okolků zavraždí.
., o románu Lazar
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Šestnáctiletá Jenny zmizí cestou ze školy.
O pět let později se její tělo objeví na hřišti 
v centru Stockholmu. Pachatel dívku oběsil 
obzvlášť krutým způsobem — na ocelovém 
laně ji vytáhl na dětskou prolézačku. Kdo 
může něco takového udělat? Joona Linna 
se s vervou pouští do vyšetřování. Tuší, že 
Jenny nemusí být jediná. 

Díky bezpečnostním kamerám se policii 
podaří najít očitého svědka, jenže se ukáže, 
že jde o psychicky nemocného muže.
Z toho, co viděl, si vůbec nic nepamatuje. 
Joona se proto znovu spojí s hypnotizérem 
Erikem Mariou Barkem. Pomůže mu odha-
lit pravdu? 

 
    

   

isbn 978-80-275-0400-8
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vychází v květnu
259 Kč

vychází v květnu
289 Kč

Host paperback

https://www.hostbrno.cz/plachetnice-na-vinetach
https://www.hostbrno.cz/zuzanin-dech
https://www.hostbrno.cz/bizarni-povidky
https://www.hostbrno.cz/uzkosti-a-jejich-lide
https://www.hostbrno.cz/rise-popela
https://www.hostbrno.cz/nezvratne-alibi
https://www.hostbrno.cz/zrcadlovy-muz
https://www.hostbrno.cz/veci-na-ktere-nastal-cas
https://www.hostbrno.cz/volani-vlka
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Radek Štěpánek doporučuje
Na jaře vyjde osm titulů české 

prózy. A když řeknu, že by si z nich měl 
vybral každý, nemyslím to jako frázi. 
Záběr je opravdu široký. Povídky vystří-
dají romány, očekávat můžeme příběhy 
čistě fikční i ty, které vznikly podle 
reálných událostí, najdete zde detektiv-
ní zápletky i polohy poetické, příběhy 
z českých končin, ale i z daleké a tajem-
né Sibiře nebo běloruských dolů, knihy 
známých autorů vedle objevů a prvotin.

Největší událostí a překvapením 
bude bezesporu nový román Aleny 
Mornštajnové Listopád, jehož příběh 
vychází z toho, co by se s námi mohlo 
stát, kdyby v listopadu 1989 bylo 
všechno jinak. Tíživou dystopickou 
atmosféru má naopak studentský 
experiment, kolektivní dílo odehrá-
vající se v radonovém sanatoriu kdesi 
v Soligorsku. Ale jakkoli se nám může 
budoucnost zdát truchlivá, s výbornou 
českou prózou v tomto edičním plánu 
se dá přežít cokoli.

 strana 6
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Alena Mornštajnová

LISTOPAD

Život není to, co chceme, 
ale to, co máme. Tak 
jednoduché to je.  
Karla, Listopád

Alena Mornštajnová 
Etrum inguliur, qui spio 
et vil vid des consult 
udetorunum ponin 
stiam ternum in renatus 
acTodium perdi, et ad 
publiam eo C. Gracto 
viver averfir milicit 
di caude poremo ad 
atoric mor in Etra, cone 
oculvid Catame eres is 
con vis.

„
Kallentoft umí kouzlit 
se slovy a v této knize 

to dokazuje víc než kdy 
dřív. […] Tohle tornádo 

písmen je plné potu, 
smutku, chtíče, ponížení, 
touhy, zoufalství, naděje, 

lásky a srdcí, která 
někdy bijí až příliš rychle 

a jindy skoro vůbec.  
Kapprakt.se

 strana 22—47

Lucie Bregantová doporučuje
Také tak milujete jaro, období 

nových začátků, rozpuku, květů 
a naděje? Těší mě, že tohle všechno 
vám můžeme přinést v nejnovějším 
románu oceňované spisovatelky 
Muriel Barberyové Růže sama. 
Tento lyrický příběh, odehrávající 
se v nádherném prostředí Japonska, 
mě okouzlil zenovým klidem 
a omamnou vůní růží, pivoněk 
i sakur.

 strana 26

Muriel
Barberyová
 Růže
 sama

Host

Od autorky bestselleru
S elegancí ježka

Jarní poupata jsou však také 
křehká a zranitelná, jak nám 
v autobiografickém románu Svolení 
připomíná francouzská spisovatelka 
Vanessa Springora. Její odvážné svě-
dectví je pro mě literárním klenotem 
a událostí sezony.

 strana 24

O zranitelnosti mladých dívek 
píše také Mons Kallentoft ve svém 
novém románu Dívej se, jak padám. 
Místo obvyklého chladného severu 
nás tentokrát vezme do horkého 
prázdninového ráje, ale o napětí 
a mrazení v zádech rozhodně 
nepřijdeme.

 strana 42

svolení
Vanessa
Springora
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Může svolení dítěte
ospravedlnit milostný

vztah s dospělým?

host

MONS

KALLENTOFT

DÍVEJ SE‚ JAK PADÁM

Láska otce k jediné dceři
prochází jako červená nit celou

knihou, čtenáře se hluboce
dotýká a bolí.

monica gullmanová

host

 strana 48—69

Jiří Štěpán doporučuje
Česká fantastika v posledních 

letech dokazuje, že má co nabídnout 
a že mnozí autoři mohou konku-
rovat dříve vzývané zahraniční 
tvorbě. I proto doporučuji v jarním 
edičním plánu zaměřit pozornost 
na domácí tvorbu.

Velkým lákadlem je jistě 
Naste rea, dlouho očekávaný třetí 
díl série Naslouchač od Petry 
Stehlí kové, která si předchozími 
dvěma knihami vydobyla místo 
mezi hvězdnými jmény domácí 
scény, a já věřím, že novou 
knihou tento status jen potvrdí.

 strana 52

Pověst žánrového chameleona, 
studnice bláznivých nápadů a ná-
sledníka Štěpána Kopřivy zase díky 
svým předchozím knihám získal 
Vilém Koubek, který se tentokrát 
rozhodl vyzkoušet spojení drsného 
krimi noiru a sci-fi. A že to funguje 
skvěle, se přesvědčíte v jeho novém 
románu Posmrtná predace.

A v neposlední řadě se velmi 
těším na Čokoládu pro wehrmacht 
Přemysla Krejčíka, který se do čes-
kého prostředí rozhodl přinést 
velice specifický žánr dieselpunk, 

skrze nějž z nového úhlu pohledu 
zkoumá protektorátní mytologii.

Pro redaktora je vždycky velká 
radost, když se podaří vydat autora, 
který svou tvorbou překračuje žánry 
a už během jeho života se o něm mluví 
jako o žijícím klasikovi. A přesně tako-
vým spisovatelem je Ted Chiang, jehož 
dosavadní tvorbu ověnčenou množ-
stvím cen vám představíme v knihách 
Příběhy vašeho života a Výdech.

 strana 71—87

Eva Sedláčková doporučuje
Ráda připravuju knížky pro děti. 

Ovšem série o mluvícím kocourku Fiš-
kusovi a vynalézavém dědovi Pettso-
novi mi práci malinko znesnadňuje. 
Okamžitě totiž ztrácím pozornost 
a nechávám se (s velikou radostí a bez 
váhání) „vcucnout“ do nostalgicky 
přívětivého světa ilustrací Svena Nord-
qvista, které doslova překypují legrač-
ními detaily a groteskními situacemi. 
Nejradši bych se tam odstěhovala! 
Sejdeme se tam? Příležitostí je a bude! 
Kromě knížky, kterou připravujeme 
na jaro (str. 73), jsme zatím vydali 
dvě (Dort pro Fiškuse, Jak byl Fiškus 
malý a ztratil se) a další budou násle-
dovat. Těšte se!

 strana 73

Sven Nordqvist

Host
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Dědu Pettsona a jeho roztomilého 
kocourka Fiškuse už znáte.

Ale jestlipak víte, jak vlastně děda
k mluvícímu kocourkovi přišel? 

Inu, to bylo tak… Děda Pettson žil úplně sám a bylo mu smutno. 
Na ženění už byl trochu starý, hovory se slepicemi stály 

za pendrek, a tak mu sousedka přinesla mňoukající krabici. 
Odkdy krabice mňoukají? A odkdy kocouři mluví?

Co jsou to myšpulky a kdo Pettsonovi ztrácí boty a ponožky? 
Zeptejte se Pettsona! 

Hurá, svět geniálních ilustrací Svena Nordqvista je zpět!
Schválně, kdo objeví legračnější detail! Noční stolek na lyžích? 
Vejce, co rostou na stromě? Zašpuntovaný okap? Tak do toho!

279 Kč
isbn 978-80-275-0342-1

3+

Přečti si také:

Sven Nordqvist

Host

Jak Fiškus
sázel masovou

kuličku

„
Vítejte ve světě fantazie, 

ve kterém je možné 
všechno a který děti 
(a nejen ony!) milují!

 strana 88—98

Zdeněk Staszek doporučuje
Může to znít jako nakladatelská 

zrada, ale nejen knihami je člověk živ. 
Osobně si nedokážu představit své 
bytí bez hudby — celé ho toho prosto-
ru legend, peněz, nápadů, tvořivosti, 
nevraživosti, rebelie, naivity či po-
litiky, z něhož se linou odrhovačky 
i experimenty. Jsem proto velice rád, 
že v Hostu může vyjít nová kniha hu-
debního publicisty a dokumentaristy 
Pavla Klusáka GOTT s podtitulem 
Československý příběh. Klusák na fas-
cinujícím příběhu Karla Gotta uka-
zuje, kam až zábavní průmysl může 
sahat. V případě notorického slavíka 
a normalizačního Československa to 
bylo prakticky všude: Gottova sláva 
byla pevně spjata s kondicí režimu — 
a naopak. A v ústředí této šmodrcha-
nice stojí enigmatický hezoun jako… 
no, jako v nějakém románu. Zrada 
se nekoná.

 strana 88

Pavel KlusákPavel Klusák

Československý
příběh

GOTT H
os

t
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Alena Mornštajnová

LISTOPAD

Život není to, co chceme, 
ale to, co máme. Tak 
jednoduché to je.  
Karla, Listopád

Alena Mornštajnová 
Etrum inguliur, qui spio 
et vil vid des consult 
udetorunum ponin 
stiam ternum in renatus 
acTodium perdi, et ad 
publiam eo C. Gracto 
viver averfir milicit 
di caude poremo ad 
atoric mor in Etra, cone 
oculvid Catame eres is 
con vis.
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Alena Mornštajnová
(nar. 1963) vystudovala anglič-
tinu a češtinu na Filozofické 
fa kultě Ostrav ské univerzity. 
Pracovala jako lektorka anglic-
kého jazyka a překladatelka, nyní 
se živí jako spisovatelka. Žije 
ve Valašském Meziříčí. Debuto-
vala v roce 2013 románem Slepá 
mapa, druhý román Hotýlek vyšel 
v roce 2015. Především díky své-
mu románu Hana z roku 2017 se 

Alena Mornštajnová stala jednou 
z nejoblíbenějších současných čes-
kých autorek. Román byl přeložen 
do čtrnácti jazyků a získal několik 
ocenění. Od června 2019 uvádí Ná-
rodní divadlo Brno jeho divadelní 
adaptaci. Jejím posledním romá-
nem jsou Tiché roky (2019), který 
se stal vítězem čtenářské ankety 
Kniha roku.

Foto © Vojtěch Vlk

Ukázka z knihy
Když Maju přivedli do návštěvní místnosti, 
rodiče už tam byli. […] Seděli proti ní, 
ruce mačkali v klíně a snažili se potlačit 
slzy. I jí se chtělo plakat, ale ovládla se, 
aby neztráceli drahocenné minuty. Měla 
tolik otázek.

„Víte něco o Joskovi? Co děti?“ Chrlila 
ze sebe jednu otázku za druhou, ale matka jen 
vrtěla hlavou s pohledem upřeným na spojené 

ruce položené v klíně, jako kdyby se bála 
podívat se jí do očí.

„O Joskovi nemáme žádné zprávy,“ řekl 
otec. „Jen to, co jsme ti psali.“

Tak to se skrývalo pod začerněnými  řádky, 
blesklo Maje hlavou. „Taky ho za vřeli?“ vyhrkla.

Otec pokrčil rameny. „Snad.“ […]
Polkla a statečně se ptala dál. „A děti? Jak 

se mají?“
Mlčeli. Nekonečně dlouho.

vázaná / 300 stran
vychází v dubnu
369 Kč

Alena Mornštajnová
Listopád

Ptali jste se někdy sami sebe, jaký by byl 
váš život, kdyby v listopadu 1989 dopadlo 
všechno jinak?
Jaké by byly naše osudy, kdyby komunismus 
neskončil a my zůstali za železnou oponou 
oddělující nás od světa i jeden od druhého?

Jedna z nejúspěšnějších českých spiso-
vatelek Alena Mornštajnová opět překvapuje. 
Její nový román je dramatickým příběhem 
obyčejné rodiny, kterou velké dějiny jedné 
listopadové noci rozdělí a postaví proti sobě. 
Sledujeme příběh Marie Hajné, která je kvůli 
účasti na demonstracích zatčena a odsouzena 
ke dvaceti letům vězení. Ví, že už nejspíš 
nikdy neuvidí vyrůstat své děti, a při životě 
ji udržují jen dopisy. A taky naděje, že se 
nakonec přece jen shledají.

Vedle toho se odvíjí příběh dívenky Mag-
daleny, která je odebrána rodičům a umístěna 
do „ozdravovny“, v níž se vychovávají nové 
komunistické kádry. Jejich osudy se jednoho 
dne protnou, ale zcela jinak, než si obě 
představovaly a přály.„

Alena Mornštajnová napsala 
strhující a jímavý příběh, 

který se v naší zemi naštěstí 
nestal. V různých podobách 

se však dodnes odehrává 
v řadě míst na světě.

Česká beletrie

https://hostbrno.cz/listopad
https://www.hostbrno.cz/mornstajnova-alena/
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vázaná / 195 stran
vychází v březnu
299 Kč

Ukázka z knihy
Oi-cuki je jednoduchý úder. Trénujete to 
na karate do zblbnutí — předsunete jednu 
nohu a stejnou rukou vypálíte, pootočíte 
přitom pěst o 180 stupňů, zatímco tu druhou 
ruku stáhnete se stejnou silou vzad. Tak 
vygenerujete pořádnou mrdu. Jak to mám 
z tréninků zautomatizovaný, ani o tom ne-
musím přemejšlet, prostě vypálim.

Laco se svalí na zem, moc elegance to nemá.
„Co děláš, kreténe?!“
Z nosu mu valí červená a ret má natrženej. 

Svíjí se na zemi, jako by měl záchvat padouc-
nice. Vezmu tašku a kluci se rozestoupěj. 
Trochu se mi klepou kolena.

Táta si pro mě musí přijít do ředitelny.
„Tak ty ses popral?“ povídá cestou domů 

a klouby prstů na volantu mu úplně zbělaj.

Bianca Bellová
(nar. 1970) pochází z Prahy, kde 
doposud žije na půl cesty mezi bal-
kánskou a britskou částí své rodiny. 
Živí se překlady a tlumočením. 
V roce 2009 jí vyšla prvotina Senti
mentální román, kterou v roce 2018 
v revidované verzi znovu vydalo 
nakladatelství Host. Následovaly 
knihy Mrtvý muž (2011) a Celý 
den se nic nestane (2013). Román 

Jezero (2016) získal řadu literárních 
ocenění a práva na jeho vydání 
byla prodána do jednadvaceti zemí. 
Autorčin pátý román Mona vyšel 
v roce 2019 a o rok později získal 
cenu Česká kniha.

Foto © Marta Režová

Bianca Bellová
Tyhle fragmenty

Každá situace může být přelomová…
Člověk vyrůstá v rodině, se kterou se chtě 
nechtě musí nějak sžít. Pak ho smete pu-
berta a nepřekonatelné výzvy prvních lásek, 
následuje série dalších více či spíše méně 
šťastných vztahů, spousta takzvaně „běžných 
problémů“, až se jakžtakž bez újmy dokodrcá 
k remcavému stáří. A v průběhu toho všeho se 
nepřetržitě snaží zavděčit rodičům, které si 
vlastně nevybral. Roční období se střídají 
a životy běží. Povídková sbírka Biancy Bel-
lové zachycuje právě tyto fragmenty lidských 
osudů. Jsou to výseky jednotlivých životních 
příběhů, v nichž jsou často ony osudy 
obsaženy vlastně kompletně — dívka na kou-
pališti zažije přelomovou situaci, podobně 
zásadní je pro jinou ženu setkání dohodnuté 
přes Tinder, jednomu muži zase zemře dobrý 
přítel, jiný se vydává číst na literární festival, 

stará básnířka vede v pečovatelském domě 
rozhovor s mladým novinářem a v nehostin-
ných Sudetech zase jeden hrázný vzpomíná 
na dívku, která mu pootočila svět. Z hromad 
nostalgie a melancholie však Bianca Bellová 
umí vyhrábnout i dávku zvláštní naděje. Na-
děje, že to jsou všechno vážně jen fragmenty 
a svět se nepřestává točit dál…„

Dětství, lásky, rodinné 
a partnerské souboje, 

nenaplněné touhy a nebezpečná 
seznámení a stáří… A za tím vším 

melancholie, nostalgie, a přece 
jen i trocha naděje. Alespoň 

v povídkové sbírce Biancy Bellové 
Tyhle fragmenty.

https://hostbrno.cz/tyhle-fragmenty
https://www.hostbrno.cz/bellova-bianca
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Matěj Dadák
(nar. 1975) se od dětství věnuje 
herectví, které také vystudoval 
na JAMU v Brně. Je členem 
souboru Činoherního klubu 
v Praze, hraje ve filmech a seriá-
lech. V roce 2010 debutoval knižní 
novelou Horowitz, za kterou byl 
nominován na cenu Magnesia 
Litera pro objev roku. Podle jeho 
scénářů byly natočeny televizní 
filmy Cizí příběh a Trojí život. 

Od roku 2018 uvádí Činoherní 
klub jeho divadelní hru Poutníci 
do Lhasy s autorem v hlavní roli.

Foto archiv autora

Matěj Dadák
Muž bez jazyka

Román o sebelžích, životním bilancování 
a spisovateli, který se míjí s tématy i sám 
se sebou
Čtyřicátník Arnošt Doubek donekonečna 
objíždí autorská čtení se svou prvotinou. 
Úporně se brání nálepce mladý nadějný 
autor. Už roky nic nenapsal a naděje mizí 
v nenávratnu. Zbytky energie Arnošt 
vynakládá na to, aby s šarmantním humo-
rem o svém životě mlžil. Alespoň před 
ostatními. Lhát sám sobě je ale stále těžší, 
zvlášť když střízlivost je občas nevyhnu-
telná. Až jedna návštěva rodného města 
rozpoutá dramatický sled událostí a pravda 
se dere ven. Tam, kde Arnošt selhává jako 
autor, pomohou jeho hrdinové: nemocný 
otec, osudová láska, sestra Alenka, matka, 
Bolševik a především Muž bez jazyka.

„
Skrze hladce plynoucí příběh 
vystupuje na povrch zdařilá 
metafora našich vlastních lží 

o tom, kým ve skutečnosti 
jsme a kým bychom měli být. 

Matěj Dadák čtenáře působivě 
konfrontuje s narůstající 

potřebou životního ukotvení 
a opětovného nalezení 

sebe sama.

Ukázka z knihy
Jindřich seděl u stolu pod oknem a jedl 
večeři. Arnošt měl přes sebe přehoze-
nou deku, kterou prve přikryl Jindřicha. 
Tak se mu přece nezdála, ta Jindřichova 
přepečlivá péče. V polospánku měl pocit, 
že si u toho přikrývání Jindřich dokonce 
něco pobrukoval, ale to mohl být jen sen. 
Otec nikdy zimomřivý nebýval, naopak, 
navzdory Arnoštovým protestům zastával 

teorii studeného odchovu, jen v noci, když 
klesla teplota a Arnošt se odkopal, chodil 
ho Jindřich pravidelně přikrývat. Nikdy 
u toho ale nezpíval, to až dnes v tomhle 
domově. Vlastně teď dělal víc věcí, co ni-
kdy v životě předtím. Jako by mu vyměnili 
srdce a on se postupně převtěloval do osob-
nosti anonymního dárce.

https://hostbrno.cz/muz-bez-jazyka
https://www.hostbrno.cz/dadak-matej
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Ukázka z knihy
Tenký, téměř průsvitný muž, který žil v do-
movnickém bytě, nešel Šimonu Hilskému 
z hlavy. Začal si příběh pana Vrány prohlížet 
jako ohořelý klacek, půjčil si jednu složku 
z jeho bytu a pokoušel se zahlédnout malou 
jiskru, která by se rozhořela. Nakonec navrhl, 
že všechny věci po domovníkovi zatím schová 
u sebe. Haldy knih, časopisů z jiné doby, 
desky a kazety z jiného století, stohy drobně 

popsaných papírů. Šimon Hilský zvědavě lis-
toval hustě popsanými texty a žasl. Potkal ho 
vlastně nesčetněkrát. Kam každý den chodil, 
co celé dny dělal? A jak se vůbec jmenoval 
křestním jménem?

Martina Leierová
(nar. 1967) je novinářka a spiso vatelka. 
Na českou literární scénu vstoupila 
roku 2017 románem Dům s vypůjčeným 
výhledem, ve kterém zachytila svět 
umění a život v Japonsku. Narodila se 
a vyrůstala v Praze, po zakončení stu-
dií pracovala jako dramaturgyně a no-
vinářka a hrála s divadelními sou bory 
Pražské 5. Procestovala část světa, 
od Indie po Spojené státy, žila několik 
let ve Washingtonu, Vídni nebo Tokiu. 

Odtud přispívala do českých periodik, 
například do Respektu, spolupracovala 
s Českým rozhlasem nebo s Hlasem 
Ameriky. Po návratu do Prahy byla ně-
kolik let redaktorkou Lidových novin. 
Od roku 2019 žije v Římě, odkud píše 
do českých novin a kde pracuje na další 
knize. V roce 2020 se její „Deník z řím-
ské karantény“ stal součástí knihy Doba 
koronavirová.

Foto © Marcel Sauer

Martina Leierová
Tohle město, tahle řeka

Jeden čas, jeden dům, mnoho osudů
Každý dům má svůj příběh, některý skrývá 
tajemství a jiný má vlastní osud. Tak jako 
žlutý činžák v nenápadné ulici Města poblíž 
Řeky. Jak moc jej určí obyvatelé — foto-
grafka a ornitoložka Róza, spisovatel Hilský, 
podnikatel Majer, agorafobička Klára nebo 
paní Cartierová a… kam se vlastně ztratil 
domovník Vrána? Zatímco obyvatelé domu 
žijí zdánlivě nezávislé životy, silné vyprávění 
graduje k nečekanému konci. Nikdo z nich 
v té chvíli netuší, jak moc svým každodenním 
rozhodováním nejen spolehlivě zaceluje vlast-
ní osud, ale také spřádá úděl letitého činžáku. 
Podobně jako nedaleká Řeka, i životy souse-
dů podléhají pod iluzí stálosti nenápadným, 

avšak o to ve svých důsledcích dramatičtějším 
proměnám. A zůstává jen otázka, nakolik 
mohou cizí příběhy, ve kterých se člověk 
ocitá, změnit celý jeho život…„

Životy obyvatel starého činžáku 
plynou zdánlivě klidně jako 

nedaleká Řeka. A zatímco hladina 
kalné vody skýtá iluzi stálosti, 

spodní proudy hromadí zárodky 
změn, destrukce i nečekaného 
štěstí. Je jen otázkou, kdy a jak 

v životech každého z hrdinů 
vytrysknou na povrch v plné síle.

https://hostbrno.cz/tohle-mesto-tahle-reka
https://www.hostbrno.cz/leierova-martina
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Ukázka z knihy
Jisté je to, že když se vrátil zpět do své cha-
ty, Peťka tam ležel v krvi. Bezvládně, hned 
u vchodu, vedle kamen. Tmavá skvrna se mu 
na zádech zvětšovala a pohlcovala kostičkova-
ný vzor jeho košile. V jejím středu trčel kousek 
čepele zlomeného nože. Saša ten pohled déle 
nevydržel a opět vyběhl do tmy. Od mlhavého 
zmatku v hlavě ale utéct nedokázal. Bažiny se 
před ním táhly, kam až dohlédl. Nízký porost 

a měkká půda pod nohama mu bránily v běhu. 
Vyčerpáním se zhroutil. Schoulil se do klubíčka 
a zavřel oči. Nic nedávalo smysl. Vše zůstávalo 
zahalené v mlze. Jako tolikrát předtím se vrátili 
večer z lovu. Zatopili v plechové peci a nalili si 
trochu brágy. Mléčně zbarvený nápoj z kvasnic, 
kousků chleba, cukru a hrsti lesních plodů pří-
jemně hřál v žaludku. Vedle kamen kvasil jen 
pár dní a nebyl ještě příliš silný. Když ale není 
vodka nebo líh, přijde brážka vždy k chuti.

Tomáš Boukal
(nar. 1977) vystudoval etnologii 
na Filozofické fakultě Uni verzity 
Karlovy. Dlouhodobě se za bývá 
původním obyvatelstvem severu, 
především vztahem lovců,  rybářů 
a sběračů tajgy k životnímu prostře-
dí. Sleduje také degradaci severské 
přírody a důsledky, které s sebou 
přináší. Podnikl několik cest mezi 
původní obyvatelstvo Sibiře a sever-
ní Kanady, několik let žil na Altaji. 

Je autorem řady odborných mono-
grafií a článků, např.  Torava (2003), 
Ekologická antropo logie (2013), 
 Cesta lesem (2018), ale také bele-
tristické knihy Hřbitov nevěst 
(2018). Působí na Katedře sociální 
a kulturní antropologie Filozofické 
fakulty Univerzity Pardubice. Zají-
má se o etnickou hudbu a malířství 
se sever skou tematikou.

Foto archiv autora

Tomáš Boukal
Cesta mrtvých
Život a smrt Alexandra Nikolajeviče,  
lovce národa Mansů

Skutečný příběh lovce ze sibiřského 
národa Mansů
Saša žije daleko od civilizace na horním 
toku řeky Pelym, která pramení v podhůří 
Uralu. Ještě před dvaceti lety zde stávaly 
osady několika mansijských rodin, jež však 
jedna po druhé mizejí. Jen Saša dál zůstává 
v lesích — loví losy a medvědy, a jak mu 
ubývají přátelé, stále víc upevňuje pouto 
s láhví laciného alkoholu. V opilosti vztáhne 
ruku na jednoho ze zbývajících souputníků, 
Peťku. A ačkoli se v osamělosti rozlehlé 
tajgy odpuštění stává téměř životní nutností, 
spravedlnost brzy dosáhne i sem. Ani vězení 
však nedokáže spoutat duši lovce. Svobodný 
život v domovské tajze ožívá v Sašových 
vzpomínkách na rodinu i v obrazech starých 
příběhů. Nejhorší trest tak nakonec vyměří 
až sám čas — po návratu domů jsou Sašovi 
příbuzní mrtví a on ztrácí smysl života. Za-
číná jeho postupné odcházení z toho to světa, 

provázené osobními démony i duchy lesa, jež 
jeho lid provázejí.

Sašova postava odráží smutnou historii 
malého národa Mansů, který se stal obětí 
sovětské epochy a jejího zániku.„

Největší devízou románu je jeho 
nadmíru realistická atmosféra, 

čemuž napomáhá jazykové 
zpracování blízké reportážnímu 

stylu. [Autor] dokáže 
skvěle popsat každodenní 
bezútěšnost světa, v němž 

nikoho nic nečeká, kde lidé žijí 
zapomenuti a v bídě a své utrpení 

léčí levným alkoholem.  
Viktorie Schödelbauerová, 
Literární noviny, o románu 

Hřbitov nevěst

https://hostbrno.cz/cesta-mrtvych
https://www.hostbrno.cz/boukal-tomas
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Ukázka z knihy
Kempím v zemi, o které kdekdo říká, 
že je to skutečná pevnost Evropy. Jediné 
opravdu střežené hranice v regionu. Jsou 
dobře rozpoznatelné i na google maps jako 
tmavý pruh divoké a neprostupné přírody, 
o které pozorovatel jen tuší, že je prošpi-
kovaná pohraniční stráží a její technikou. 
Jed nadvacáté století začíná znovu přát 

hranicím a ti, kdo se smáli, teď mají Schen-
gen jen pro pláč. Jsme národ prepperů, 
protože prepper je partyzán zítřka.

Kolektiv studentek a studentů Ate
liéru inter médií z brněnské FaVU
si každý rok klade za cíl vytvořit 
společný projekt pro konkrétní 
médium. Tentokrát to byl text. 
Spo lečně s vedoucím pedagogem 
Pavlem Stercem a studentkou 
dramatických umění Bernarde-
tou Babá kovou vyvíjel nejrůznější, 
často i experi mentální metody 
kolektivního psaní, které následně 

uplatňoval při tvorbě příběhu, jejž 
se společně rozhodli vyprávět. 
Sdílení nápadů, ale i bezradnosti 
na půdě umělecké akademie 
za použití horizontálních metod 
organizace dalo vzniknout příběhu, 
do kterého se otiskl vliv globální 
klimatické krize. Nový možný 
způsob čtení pak text získal v kon-
textu krize způsobené epidemií 
koronaviru.

Kolektiv autorů
Sedimenty diagnózy  
wellness

Bizarní dobrodružství v podzemí 
běloruských solných dolů proměněných 
v luxusní sanatorium
Prepper Oktobrin přijíždí do běloruského 
Soligorsku, do bývalých dolů na potašo-
vou sůl, které se proměnily v luxusní sa-
natorium pro léčbu plicních chorob. Jeho 
cílem je prozkoumat, zda by bylo možné 
podzemní prostory obývat i po očekáva-
né proměně světa. V rekultivovaném dole 
totiž vidí ideální úkryt před jakoukoli 
formou kolapsu.

Ač je sám zdravý, podstupuje v podzemí 
léčebný pobyt, při němž má získat kontrolu 
nad svým životním osudem, prozkoumat své 
vlastní možnosti a učit se přežít nezávisle 
na vnějších okolnostech.

Postupem času však začíná cítit nejen tíhu 
stovek metrů horniny nad sebou, ale i manti-
nely, které mu vymezuje personál sanatoria, 
moc lékařů a celková deprivace a osamělost.

Prepperovo očekávání kolapsu a proží-
vání krize se překrývá s různými strategiemi 
na její možné přečkání. Mnozí z nás se 
podobnými postupy řídí už dnes ve vztahu 
k začínající klimatické katastrofě či jiným 
hrozbám, kterým naše civilizace čelí a záro-
veň je sama způsobuje. Text kolektivu autorů 
z Ateliéru intermédií brněnské FaVU uvedlo 
jako stejnojmennou inscenaci brněnské 
HaDivadlo v premiéře 5. června 2020.„

Vystoupím. Z míst, která se 
utvářela před 350 miliardami let, 
se stalo sídliště nových paneláků 

postavených jen pár let zpátky. 
Z mlžného oparu vystupuje 

panoráma města. Kouřící komíny, 
těžní věže, sítě drátů vysokého 
napětí a neony luxusních hotelů.

https://hostbrno.cz/sedimenty-diagnozy-wellness
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Lubomír Větříšek

Česká beletrie

18 19

brožovaná / 238 stran
vychází v březnu
299 Kč

Ukázka z knihy
Do dveří vstupuje major ostrý jako břitva.

„Soudruzi, vztyk — sednout. Vítám vás 
na dnešní slavnostní vojenské schůzi. Koneč-
ně se může uskutečnit, protože se ráčili dosta-
vit poslední opozdilci, tedy až na jednoho.“

Podívá se naštvaně do papírů před sebou. 
„Nějaký Vrána ještě nedorazil. Cíleně vás 
oslovuji soudruzi, nikoli vojáci, těmi budete 
až po složení slavnostní vojenské přísahy. 

A nyní povstanou tito soudruzi: Adamec 
Petr, Novák Jiří, Větříšek Lubomír, Zárychta 
Josef. Máte velké štěstí, pánové, že není válka. 
Za pozdní příchod k jednotce bych vás nechal 
okamžitě zastřelit. Nyní, v době míru, který 
tu máme díky vojskům Varšavské smlouvy, 
k vám budu velkorysý.“

Lubomír Větříšek
(nar. 1964) absolvoval maturitní 
obor na středním odborném elek-
tro učilišti. Brzy poté, v roce 1983, 
nastoupil dvouletou základní 
prezenční službu v Bakově nad 
Jizerou. Svou prvotinu, kterou 
podle vlastních slov „nosil 
v hlavě po celou dobu, co se 
vrátil z vojny“, původně psal jen 
k potěše svých známých a přátel. 
Až jeho příbuzný, nevidomý 

emeritní profesor kyjovského 
gymnázia, kterému Větříšek svou 
práci předčítal, jej přesvědčil, aby 
rukopis zkusil poslat do někte-
rého nakladatelství. Autor je 
ženatý, má dvě děti, nyní pracuje 
jako elektrikář pro úřad města 
Strážnice.

Foto archiv autora

Lubomír Větříšek
Dva roky v hajzlu

Ostříhat vlasy, oplakat svobodu, opustit 
holky i sny… A možná přijít o život.
Devatenáctiletý Luba nastupuje k výkonu zá-
kladní vojenské služby do dalekého Bakova 
nad Jizerou, stejně jako jeho vrstevníci, jen 
nerad a z donucení. Dlouhé vlasy si stihne 
ostříhat ještě před nástupem do přijímače 
a o fesťácích a neoficiální muzice raději 
pomlčí. Jen to milované pivko mu bude 
na vojně scházet! To vše je ovšem pouze 
předehra. Píše se rok 1983 a všudypřítomná, 
nikým nekorigovaná šikana je nutným zlem. 
Nejednou při ní jde doslova o život. V nej-
horší mazácké vojně podrží Lubu nad vodou 
dvě věci: skvělá fyzička kluka z venkova 
a jeho přátelská povaha.

I tak je ovšem velkou neznámou, jak 
dlouho on i ostatní „bažanti“ vydrží, pokud 
mohou spát sotva dvě hodiny denně a musí 
snášet úmorný hlad a nekonečnou ponižující 
dřinu a rituály. Je možné obejít vychytralé 

mazáky a získat na svou stranu velitele 
Janka? A co teprve když na vás někdo míří 
ostrými? Nade vším visí otazník: Z koho 
se pobytem v bakovské posádce stane muž 
a z koho naopak troska? Knížka je povinnou 
četbou především pro pamětníky této doby, 
pro ty, kteří možná ještě mají doma založe-
nou vojenskou knížku. Výjimečné ohlédnutí 
do časů, ve kterých se pod záminkou údajné 
služby vlasti vyráběli „z chlapců chlapi“.„

Autentické a literárně zdařilé 
vzpomínky Lubomíra Větříška 
na základní vojenskou službu 
na počátku osmdesátých let 

jsou mimořádným dokumentem 
z doby, kdy každý mladý muž 

musel počítat s jedinou životní 
jistotou — dva roky jeho života 

už navždy skončí v hajzlu.

https://hostbrno.cz/dva-roky-v-hajzlu
https://www.hostbrno.cz/vetrisek-lubomir
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Klára Aycox
(nar. 1983) vystudovala pedagogickou 
fakultu a pracuje jako lektorka anglič-
tiny. Kromě detektivek a Joy Beharo-
vé zbožňuje svoje děti a občas i svého 
druhého manžela. Ten ji popostrčil 
k sepsání prvotiny tím, že na ni přestal 
mluvit. Žije na půli cesty mezi Liber-
cem a Jabloncem, poblíž trasy slavné 
tramvaje č. 11.

Foto archiv Host

Ukázka z knihy
Teď přijde ta část, na kterou jsem se těšila nej-
víc. Místo činu. Sáhnu pod matraci a vytáhnu 
zbytek rybářskýho vlasce, co jsem koupila 
v sobotu ráno a asi metr a půl z něj nastražila 
do šuplíku se šitím. Jasně že ho Oskar ještě 
ten den našel. Ten kousek si odnes. Myslim, 
že to bral dost vážně, protože mi v neděli 
navrhoval, ať se k němu přestěhuju. Byla bych 
pro. Vlastně si nic jinýho nepřeju. Chci jeho 

pokoj, jeho rodiče, jeho ségru, jejich umělej 
krb, zahradní jezírko a stereotypní pohodu, 
když se dohadujou, na jaký zprávy se večer 
budou koukat. Ale kromě Oskara mě tam 
nikdo nezve. Musí jim mě bejt líto. Fakt líto. 
Musej mě nejdřív oplakat.

Klára Aycox
Pech

Nový start kariéry, nekonvenční morálka 
a mikrosvěty skrývající vraždu
Poručík Pech je dočasně povolán z Prahy 
do Liberce, kde žije jeho rodina. Nový 
případ ho zavede mezi členy místní romské 
komunity a neonacistické buňky. Zdánlivě 
banální případ záhy nabere nečekaný směr 
a vyšetřování se přesune k slavné trati 
tramvaje č. 11 spojující Liberec s Jabloncem. 
Těla dívek nalezená právě tam nastolují řadu 
nových otázek: Mohou tyto záhadné vraždy 
souviset s xenofobním podhoubím, které 
o sobě na Liberecku dává vědět pořád víc? 
Jak moc je do případu zapletený Pechův 
bratr? Co dělat, když vyšetřovatel — na roz-
díl od čtenáře — potenciálním zločincům 
do hlavy nevidí? A kam až lze zajít, aby 
bylo spravedlnosti učiněno zadost, a přitom 
nebyli ohroženi jeho blízcí? Bude to právě 

Pechova komplikovaná povaha a svérázná 
morálka, co nakonec přinese řešení tam, kde 
se zákon a spravedlnost vydávají po odliš-
ných kolejích?

Právě zde, u trati tramvaje č. 11, pro Pecha 
nečekaně začíná nový start kariéry, kterou 
budou i v dalších příbězích provázet právě 
xenofobie, rasismus, netolerance nebo řádění 
fotbalových chuligánů.„

Fotogenické prostředí periferie, 
více než povědomé postavy 

a témata rezonující současností. 
Na těchto základech Klára 

Aycox vystavěla živé příběhy 
s detektivní zápletkou a rytmem 

přesným jako dunění kolejí.

https://hostbrno.cz/pech
https://www.hostbrno.cz/aycox-klara
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TaNehisi Coates
(nar. 1975) je uznávaný spi-
sovatel a novinář. Jeho knihy 
The Beautiful Struggle (Pře-
krásný zápas, 2008) a We Were 
Eight Years in Power (Osm let 
jsme byli u moci, 2017) se staly 
bestsellery a za dílo Between 
the World and Me (Mezi světem 
a mnou) získal autor v roce 2015 
cenu National Book Award. Kro-
mě toho píše scénáře pro slavné 

marvelovské komiksy Černý pan
ter a Kapitán Amerika. Žije v New 
Yorku se ženou a synem.

Foto © Gabriella Demczuk

„
Coates vyvažuje hrůzy otroctví fantastickými 

motivy a nadání porobených rozvíjí do podoby 
superschopnosti. […] Román však vypráví především 

o psychologickém dopadu otroctví a Coates se 
s tímto tématem vypořádává znamenitě.  

The New York Times Book Review

Ta-Nehisi Coates
Kdo tančí s vodou

Jedinečné vyobrazení světa otroctví 
a příběh o nejstarším americkém boji —  
boji za svobodu
Mladý Hiram Walker se narodil jako otrok. 
Když majitel plantáže prodal jeho matku, 
 Hiram na ni ztratil veškeré vzpomínky — zís-
kal však tajemné nadání, které mu jednoho 
dne zachrání život. Setkání se smrtí v Hira-
movi probudí naléhavou touhu utéct z plantá-
že, tedy z jediného domova, který kdy měl.

Tak začíná nečekaná cesta, která vede 
 Hirama z kdysi hrdých, ale nyní již skomíra-
jících virginských plantáží přes setkání se čle-
ny radikální podzemní organizace až k uto-
pistickým hnutím na Se veru. Ačkoli se zapojí 
do podzemní války mezi otroky a otro káři, 
neustává ani ve svém vlastním boji —  stále 
se touží vrátit na Jih a dostat odtamtud i své 
nejbližší. Aby to dokázal, musí nejprve ovlád-
nout svůj tajemný dar a rozpomenout se 
na příběh své největší ztráty.

„
Ti nejlepší spisovatelé — 

konkrétně ti nejlepší vypravěči — 
ovládají kouzelné a neodolatelné 

umění přenést čtenáře někam 
jinam. Coates ukazuje, jak se 

pomocí této síly dají překračovat 
hranice a lámat pouta. Kdo 
tančí s vodou je fascinující 
pohled na dopady otroctví, 
v němž se potkávají pečlivě 

rešeršovaná historická fakta 
s tvrdě vydobytými magickými 

schopnostmi hlavního hrdiny 
a společně osvětlují prvotní hřích 

Spojených států amerických.  
Los Angeles Times

Překladová beletrie

https://hostbrno.cz/kdo-tanci-s-vodou
https://www.hostbrno.cz/coates-ta-nehisi
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Vanessa Springora
(nar. 1972) je ředitelka francouz-
ského nakladatelství Juillard. 
Po třiceti letech se v autobio-
grafickém románu Svolení (2020) 
rozhodla zveřejnit své svědec-
tví o nerovném vztahu s jedním 
z nestorů francouzské literární 
scény. Kniha ihned po vydání 
otřásla francouzským kulturním 
světem a odstartovala celospo-
lečenskou debatu. Rozběhlo se 

i vyšetřování dávných případů 
zneužívání. Kniha se stala 
bestsellerem a získala také 
cenu Jeana -Jacquesa Rous seaua 
za autobiografický román.

Foto © JFPAGA

„
Pronikavý autobiografický román o nerovném 

vztahu, který [Vanessa Springora] ve čtrnácti letech 
udržovala s padesátiletým spisovatelem… Tato mrazivá 

výpověď bude ve čtenářích doznívat ještě dlouho 
po dočtení poslední stránky.  

Publishers Weekly

přeložil Tomáš Havel
vázaná / 192 stran
vychází v únoru
299 Kč

Vanessa Springora
Svolení

Pohledná mladá dívka a starší zkušený 
muž. Jenže toto není Lolita. Toto je 
skutečný život, v němž není radno 
si podobné vztahy romantizovat.
Osmdesátá léta minulého století v Paříži. 
Třináctiletou V. vychovává rozvedená mat-
ka, kterou více než dcera zajímají vlastní 
problémy. V. vyplňuje prázdnotu svých 
dní četbou. Jednoho dne potká na večírku 
charismatického staršího spisovatele G. M., 
jenž ji uhrane zamilovanými pohledy, 
vřelou pozorností a brzy také vyznáním 
lásky a slibem, že jí nikdy neublíží. V. se 
mu oddá tělem i duší a nenechá se odradit 
ani hrozbou policejního vyšetřování.

Vše se zhroutí ve chvíli, kdy se V. dozvídá, 
že G. M. je vztahy s nezletilými proslulý. 

Za přívětivou maskou se skrývá pedofilní 
predátor, chráněný příslušníky pařížských 
literárních kruhů. „

Popisovaný příběh připomíná 
smlouvu s ďáblem a odkazy 
k pohádkám dokládají, jak 
hluboce je téma sexuálního 

predátora v literatuře 
zakořeněno […]. Takový muž 
totiž není omámený radostí, 

nýbrž zlem. A psát o něm 
znamená ho vymítat.  

Études

https://hostbrno.cz/svoleni
https://www.hostbrno.cz/springora-vanessa


Muriel
Barberyová
 Růže
 sama

Host

Od autorky bestselleru
S elegancí ježka

Překladová beletrie

26 27

Muriel Barberyová
(nar. 1969) je francouzská profe-
sorka filozofie a spisova telka. Její 
první román Pochoutka (2000, 
 česky 2009) se stal největším pře-
kvapením francouzského literár-
ního podzimu roku 2000 a byl 
přeložen do dvanácti jazyků. Dal-
ší román S elegancí  ježka (2006, 
 česky 2008) se od svého vydání 
držel více než sto týdnů na vrcholu 
žebříčku prodaných knih ve Francii 

a podobný úspěch za znamenal 
i v jiných zemích. Román zís-
kal řadu ocenění a byl přeložen 
do mnoha jazyků. Muriel Barbe-
ryová ve svých románech boří spo-
lečenské předsudky a zabývá se 
otázkou, jak lze přenést filozofii 
do běžného života. K napsání zatím 
posledního románu Růže sama ji in-
spiroval dvouletý pobyt v Japonsku.

Foto © C. Hélie-Gallimard

přeložila Eva Sládková
vázaná / 160 stran
vychází v dubnu
299 Kč

„
Román odráží rafinovanost japonského umění žít dokonce 
až na úrovni uspořádání slov: sled kapitol připomíná klidný 

rytmus čajového obřadu a jeho rituály. Architektura vět 
podněcuje obrazotvornost příběhu, který je zábavný, 

znepokojivý i velmi něžný.  
Franceinfo

Muriel Barberyová
Růže sama

Křehký příběh o ženě, která spolu 
s objevováním zenových chrámů a zahrad 
nalézá i sebe samu
Francouzská botanička Rose přijíždí poprvé 
do Japonska, aby se zde seznámila s po-
slední vůlí svého otce, obchodníka s umě-
ním, s nímž se nikdy nesetkala. V otco vě 
domě v Kjótu poznává plejádu jeho přá-
tel — hospodyni Sajoko, šoféra Kata, otcovu 
starší anglickou přítelkyni Beth nebo věčně 
opilého hrnčíře a básníka Keisuka. Přede-
vším se však seznámí s otcovým belgic-
kým asistentem Paulem, který ji provádí 
po zenových zahradách a buddhistických 
chrámech podle plánu, jejž sestavil ještě 

otec. Rose postupně začíná přijímat japon-
skou část své identity. Cesta za poznáním 
japonské kultury se tak stává nejen cestou 
poznání otcovy osobnosti, ale především 
cestou k sobě samé.„

Barberyová nás bere na fascinující 
cestu, bohatou na zážitky, 
inspirovanou poezií duše 

a japonského světa, který nám 
představuje citlivě, s úctou 

a špetkou nostalgie.  
Arts Libre

https://hostbrno.cz/ruze-sama
https://www.hostbrno.cz/barberyova-muriel


Eva Meijerová

Co vypovídají 
příběhy sýkorek 

o světě lidí?

Host

Ptačí
domek

Překladová beletrie

28 29

Eva Meijerová
je nizozemská výtvarnice, spiso-
vatelka, blogerka a písničkářka. 
Studovala filozofii na univerzitě 
v Amsterodamu a založila nizo-
zemskou odnož neziskové organi-
zace Minding Animals. Roku 2019 
vyšla v českém překladu její kniha 
Řeč zvířat o tom, jak zvířata komu-
nikují mezi sebou i s námi.

Foto © Bowie Verschuuren

Eva Meijerová
Ptačí domek

Žena žijící sama v malém domku 
na anglickém venkově se může zdát 
osamělá, ve skutečnosti se však nachází 
v té nejlepší společnosti.
Len Howardová strávila polovinu života 
v domku na anglickém venkově. Napsala 
tam dva bestsellery o červenkách, vrabcích 
a dalších ptácích z okolí. Dnes tam její po-
divuhodný životní příběh připomíná už jen 
cedulka „Bird Cottage“.

Okno ptačího domku bylo vždy otevřené, 
aby mohli vrabci a sýkorky přilétat, kdy 
se jim zachce, a přistávat na psacím stroji, 
jakmile k němu Len usedla. Ačkoli nebyla 
původní profesí bioložka, v padesátých letech 
minulého století se stala průkopnicí ve zkou-
mání ptáků: studovala je na základě důvěry 
a svobody, pozorovala jejich povahu a zvyky.

Co přimělo Len k tomu, že radikálně 
změnila svůj život a vykročila mimo vyšla-
pané cesty? Co vypovídají příběhy sýko-
rek o světě lidí? A je vůbec možné vymanit 
se z očekávání druhých? Ptačí domek vy-
práví o hudbě a ptačím zpěvu, ale i o tom, 
co to znamená někam patřit.„

Ptačí domek představuje 
zdařilou románovou biografii 
osobité a svéhlavé amatérské 

bioložky, která nikdy nedosáhla 
uznání, jaké jí patřilo. Román 

vzdává této pozoruhodné 
ženě posmrtnou poctu.  
De Leesclub van Alles

přeložila Veronika 
ter Harm sel Havlíková
vázaná / 230 stran
vychází v dubnu
329 Kč

„
Román jako obraz krajiny devatenáctého století. Monetův 

styl. Autorka ukazuje, že příroda není jen objekt vně člověka. 
Nejen zvířata nebo kopec v dálce, ale i lidé jsou příroda. 

Člověk a příroda jedno jsou.  
Literair Nederland

https://hostbrno.cz/ptaci-domek
https://www.hostbrno.cz/meijerova-eva


Olga Tokarczuková

 Joanna Concejová

Host

Ztracená  
	 duše
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„
Je to pohádka pro dítě, které dřímá v dospělém 

člověku. Pro toho, kdo už má něco odžito a začínají 
na něj doléhat otázky pomíjivosti.  
Olga Tokarczuková, Wyborcza.pl

ilustrovala Joanna Concejová
přeložila Barbora Doležalová
vázaná / 40 stran
vychází v březnu
399 Kč

Olga Tokarczuková
(nar. 1962) je jedna z nejpopu-
lárnějších a nejoceňovanějších 
současných polských spisovatelek. 
Její knihy byly přeloženy do více 
než dvaceti jazyků. V roce 2018 
získala prestižní ocenění Man 
Booker International Prize za ro-
mán  Běguni a stala se laureátkou 
Nobelovy ceny za literaturu.

Foto © Jacek Kołodziejski

Joanna Concejová
(nar. 1971) je polská výtvarnice 
a ilustrátorka. Ilustrovala knihy pro 
řadu zahraničních nakladatelství — 
např. italské Topipittori, kde vyšla 
její první kniha Il Signor Nessuno 
(Pan Nikdo, 2008), španělské OQO 
či švýcarské Notari. Ztracená duše 
(2017) získala zvláštní ocenění 
Bologna Ragazzi Award 2018.

Foto archiv autorky

Olga Tokarczuková
Ztracená duše

Kdyby na nás někdo dokázal pohlédnout 
z výšky, spatřil by svět plný zchvácených, 
unavených lidí a jejich ztracených duší.
Byl jednou jeden člověk a ten pracoval tak 
usilovně a rychle, až utekl své vlastní duši. 
Žilo se mu bez ní celkem dobře — spal, jedl, 
pracoval, řídil auto, a dokonce hrál tenis. Jen 
občas ho přepadl zvláštní pocit, že se svět 
kolem něj jaksi zploštil, jako by se on sám 
pohyboval jen po stránce v sešitě do mate-
matiky, po papíře pokrytém hustou mřížkou 
malých čtverečků…

První kniha nositelky Nobelovy ceny 
Olgy Tokarczukové vyprávěná nejen slo-
vy, ale především obrazem. Dojemnému 

příběhu o trpělivosti, vnímavosti a ná-
vratu k sobě samému vdechla duši výtvar-
nice Joanna Concejová. Její něžné, melan-
cholické ilustrace dávají čtenáři ohromný 
prostor, aby se zastavil a navázal rozhovor 
s vlastním nitrem. „

Metaforický příběh o ztrátě 
vlastní duše, plynutí času, naději 
a nacházení sebe sama. Společně 

s nostalgickými ilustracemi 
Joanny Concejové tvoří 
příběh dokonalý celek.

https://hostbrno.cz/ztracena-duse
https://hostbrno.cz/concejo-joanna
https://www.hostbrno.cz/tokarczukova-olga
http://wyborcza.pl
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přeložila Anna Křivánková
vázaná / 312 stran
vychází v květnu
349 Kč

Nick Bradley
(nar. 1982) vyrostl v britském 
Bathu, strávil deset let v Japonsku 
a v současnosti žije v Norwichi. 
Vystudoval anglickou literaturu, 
pracoval například jako učitel ang-
ličtiny a japonštiny, překladatel 
videoher a fotograf. Mluví plynně 
japonsky a na University of East 
Anglia právě dokončuje doktorské 
studium, při němž se zabývá 

zobrazením koček v japonské 
literatuře. Kočka a město (2020) 
je jeho prvotina.

Foto archiv autora

„
Milostný dopis Japonsku a japonské literatuře.  

Rowan Hisayo Buchananová, spisovatelka

Nick Bradley
Kočka a město

Propletené příběhy o kočkách, Tokiu, 
osamělosti a vykoupení
Tatéra oddaného tradiční technice pohltí 
ohromující zakázka; bezdomovec se usadí 
v opuštěném kapslovém hotelu; přepracovaný 
taxikář nepřestává oplakávat svou zesnulou 
manželku; uzavřený samotář se bojí opustit 
dům; přeborník ve videohrách hledá lásku — 
a všechny tyto lidi spojuje zázračná mytická 
kočka, která mění podobu a tančí ulicemi 
Tokia. Při svých toulkách se dotýká životů 
jeho obyvatel a neočekávanými a někdy 
i magickými způsoby je propojuje.

„
Bradley mistrně splétá 

zdánlivě nesourodá vlákna 
a vytváří z nich živoucí tapi
serii Tokia — s veškerou jeho 

nádherou, hanbou, osobnostmi — 
a s tříbarevnou kočkou.  
David Peace, spisovatel

https://hostbrno.cz/kocka-a-mesto
https://www.hostbrno.cz/bradley-nick


Host

LEONARD
A HLADOVÝ

PAUL

Rónán Hession

Okouzlující a vřelá oslava  
všeho, čeho si ceníme  

na každodenním životě.

The Guardian
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přeložila Zora Freiová
vázaná / 270 stran
vychází v květnu
349 Kč

Rónán Hession
je irský spisovatel a hudebník, 
zaměstnaný jako státní úředník. 
Jeho debutový román Leonard 
a Hladový Paul (2019) byl nomino-
ván na několik knižních ocenění 
a získal cenu British Book Award 
za rok 2020. Autor žije v Dublinu 
s partnerkou a dvěma dětmi.

Foto © Barry Delaney Photo

„
Knihu Leonard a Hladový Paul bych vřele doporučila těm, kdo 
hledají román, který se vymyká konvencím. Je stejně prostý 

jako jedinečný — je to chvála laskavosti a spokojenosti, 
života bez velkých dramat a konfliktů. Především je to však 

milá kniha oslavující lidi, jež obvykle přehlížíme.  
Kit de Waalová, spisovatelka

Rónán Hession
Leonard a Hladový Paul

Odzbrojující román kladoucí prostou 
otázku: Mohou dobří lidé změnit svět?
Leonard a Hladový Paul je okouzlující příběh 
dvou milých svobodných třicátníků, kterých 
byste si na ulici ani nevšimli, natož aby se 
z nich stávali hrdinové románů. V jejich 
obyčejnosti se však skrývá neobyčejná síla.

Leonard se živí psaním encyklopedií pro 
děti a touží po někom, s kým by mohl společ-
ně žasnout nad krásou všehomíra. Hladový 
Paul je naopak se svým životem spokojený 
beze zbytku — je chodícím ztělesněním bytí 
v přítomném okamžiku. Oba přátelé se 
pomocí humoru, deskových her a ticha snaží 
proplout bouří života v jednadvacátém století 
a uchránit si to nejcennější — radost z každé, 
i té nejobyčejnější chvíle.

„
Tato nenápadná, ale úžasná 

kniha je stejně vtipná i moudrá, 
něžná i průlomová. Rónán 

Hession v skromných životech 
a obyčejných přátelstvích pátrá 

po pokladech a skutečně je 
nachází. Je to také veselá kniha — 

a takové potřebujeme.  
Diane Setterfieldová, 

spisovatelka

https://hostbrno.cz/leonard-a-hladovy-paul
https://www.hostbrno.cz/hession-ronan
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Kiley Reidová
(nar. 1987) pochází z Arizony, stu-
dovala divadlo a tvůrčí psaní. Ro-
mán Takový prima věk je inspirován 
jejími vlastními zkušenostmi s prací 
chůvy. Její debut byl v roce 2020 
nominován na cenu Booker Prize 
a autorka podle něj momentálně 
píše filmový scénář. Spolu s man-
želem žije ve Philadelphii.

Foto © David Goddard

„
Vtipná a čtivá sociální satira 
o privilegiích […]. Za komedií 

dobrých úmyslů se skrývá 
mileniální bildungsroman, 

který osloví všechny dvacátníky 
snažící se po studiích uchytit 

v běžném životě.  
The Atlantic„

Kiley Reidová zkoumá vážná 
témata — rasu, třídu, sex, 

moc, ambice a život v našem 
hyperpropojeném světě — 

s lehkostí a šibalským humorem.  
Rumaan Alam, spisovatel

přeložila Tereza Marková Vlášková
vázaná / 320 stran
vychází v květnu
369 Kč

Zábavný román o následcích toho, když 
uděláme správnou věc ze špatných důvodů
Mladá Emira to nemá lehké — nedaří se jí najít 
dobrou práci, má sotva na nájem a tak nějak 
neví, co se životem. Platit složenky jí pomáhá 
brigáda chůvy u rodiny Chamberlainových. 
Když jednou večer vyrazí se svou malou 
svěřenkyní do supermarketu, ochranka ji 
obviní z únosu. Proč? Protože dvouletá Briar je 
běloška, zatímco Emira je černoška.

Jakmile se o incidentu dozví Briařina mat-
ka Alix, rozhodne se, že takovou nespravedl-
nost musí odčinit. Tím se rozehrává novodobá 
komedie mravů či spíše dobrých úmyslů — které 
však nemusí až tak dobře dopadnout. Dokáže 
Alix pochopit, že Emira není jen oběť rasismu, 
ale především žena z masa a kostí? A co se 
stane, když se v Emiřině životě objeví někdo 
z Alixiny minulosti?

Kiley Reidová
Takový prima věk

přeložil Vladimír Klíma
vázaná / 500 stran
vychází v únoru
429 Kč

Chimamanda Ngozi Adichieová
(nar. 1977) studovala v Nigérii 
a v USA. Její románová prvotina 
Purpurový ibišek (2003, česky 2020) 
byla přeložena do téměř tří desítek 
jazyků. Druhá kniha Půl žlutého 
slunce (2006, česky 2008, 2020) 
získala různá literární ocenění 
a byla zfilmována. Velkého 
úspěchu se dočkal také zatím její 
poslední román Amerikána (2013, 
česky 2017) i eseje Feminismus je 

pro každého (2014, česky 2018) 
a Milá Ijeawele aneb Feministický 
manifest v patnácti doporučeních 
(2017, česky 2018).

Foto © Ivara Esege

„
Chimamanda Ngozi Adichieová je 

spisovatelka nadaná darem pradávných 
vypravěčů. A je statečná, jinak by se nepustila 

do děsivých hrůz nigerijské občanské války.  
Chinua Achebe, spisovatel a držitel  

ceny Booker Prize

Nigerijská separatistická republika Biafra si 
za svůj znak zvolila vycházející slunce. Co se 
však stane, když slunce zapadne dřív, než 
stihne vyjít nad obzor?
Dospívající chlapec Ugwu, původem z chudé 
vesnice, nastupuje do služby k docentu matema-
tiky Odenigbovi. Olanna po studiích sociologie 
utíká z nablýskaného světa svých bohatých 
rodičů mezi revolucionářské intelektuály. Její 
sestra Kainene naopak částečně přebírá otcovu 
firmu a seznamuje se s plachým britským 
spisovatelem Richardem.

Republika Biafra, s níž jsou všichni 
nějakým způsobem spojeni, se však zmítá v ne-
ustálém ohrožení, a když se situace v zemi vy-
ostřuje, musí si každý z nich vybrat, jestli je pro 
něj nejdůležitější rodina, politika, nebo láska.

Chimamanda 
Ngozi Adichieová
Půl žlutého slunce

https://hostbrno.cz/takovy-prima-vek
https://hostbrno.cz/pul-zluteho-slunce
https://www.hostbrno.cz/reidova-kiley
https://www.hostbrno.cz/adichieova-chimamanda-ngozi


RACHEL WINTERSOVÁ

Milá a vtipná óda na romantické komedie.
Kirkus Reviews
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Jean Kwoková

Host

Překrásná ukázka jedinečného pouta  
mezi ženami, matkami a dcerami. 

CNN
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Rachel Wintersová
vystudovala tvůrčí psaní a vět-
šinu dospělého života strávila 
na volné noze psaním pro lokální 
noviny a online časopisy. Má ráda 
dlouhé procházky v přírodě, velká 
města a věří, že neexistuje mnoho 
problémů, které by se nedaly 
vyřešit za pomoci dobrých přátel 
a sklenky vína.

Foto © Lou Abercrombie

přeložila Romana Bičíková
vázaná / 360 stran
vychází v únoru
379 Kč

„
Okouzlující debut, v němž autorka 

vtipně kombinuje témata z klasických 
romantických filmů. […] Tento citu
plný příběh je milostným dopisem 

adresovaným všem cinefilům.  
Publishers Weekly„

Odkazy na klasické filmy potěší 
všechny fanoušky romantických 
komedií. Ty nejlepší scény však 

rozehrává Evie a její tři přátelé, kteří 
umějí být stejně hřejivě uštěpační jako 

postavy z filmů Richarda Curtise.  
Kirkus Reviews

Chytrá romantická komedie netflixové 
generace — může se člověk zamilovat stejně 
jako ve filmu?
Evie Summersová se přestěhovala do Londýna, 
aby se stala scenáristkou. Svůj životní sen však 
dala k ledu, začala pracovat jako asistentka 
filmového a televizního agenta a pomáhá 
k úspěchu druhým. Agentura ovšem mele z po-
sledního, a pokud se Evie nepodaří přesvědčit 
klienta číslo jedna Ezru Chestera, aby konečně 
dopsal svůj scénář, přijde o práci. Háček? Ezra 
ještě ani nezačal…

Evie uzavře s Ezrou dohodu. Aby mu po-
mohla překonat tvůrčí krizi, začne se seznamo-
vat s náhodnými muži přesně tak, jak se to děje 
ve filmech. A bez internetu! Vše musí proběh-
nout tak, jako když Harry potkal Sally nebo 
když se ve filmech seznamuje Hugh Grant. Jen-
že opravdu může být život takový jako ve filmu?

Rachel Wintersová
Ráda tě poznávám

přeložila Michaela Teličková
vázaná / 350 stran
vychází v dubnu
379 Kč

Jean Kwoková
je mezinárodně známá a oceňovaná 
spisovatelka. Pochází z Hongkongu, 
ale v pěti letech se s rodinou pře-
stěhovala do Brooklynu. K napsání 
románu Hledání Sylvie Lee (2019) ji 
inspirovala vlastní rodinná tragédie. 
Žije v Nizozemsku s manželem, 
dvěma syny a čtyřmi kočkami.

Foto © Mark Kohn

„
Román zkoumá iluzi amerického 

snu. Na první pohled se zdá, že ho 
Sylvie dosáhla, ale vzápětí si 

příběh klade naléhavou otázku: 
Jakou má dosažení tohoto snu 

cenu? A kdo ji zaplatí?  
The New York Times

Amy se vydává pátrat po své milované starší 
sestře. Netuší však, že ji zdaleka nezná tak 
dobře, jak si myslela.
Manželé Leeovi se přestěhují z Číny do Ame-
riky, avšak po narození dcery zjistí, že si její 
výchovu nemohou dovolit. Pošlou ji tedy 
do Nizozemska k příbuzným, a když se Sylvie 
po letech vrátí domů, kromě rodičů na ni čeká 
i plachá mladší sestra Amy.

V dospělosti má Sylvie vše, co si mladá 
žena může přát — prestižní studia, dobrou 
práci, pohledného a bohatého manžela. Když 
se dozví, že její babička umírá, odletí do Nizo-
zemska, aby se s ní naposledy rozloučila — 
a vzápětí zmizí. Vyděšená, ale odhodlaná 
Amy se rozhodne vydat po sestřiných stopách 
a vypátrat ji. Jenže místo jednoduchých 
odpovědí narazí na něco mnohem důležitějšího: 
na pravdu. Dokonalá Sylvie totiž ukrývala 
několik bolestivých tajemství…

Jean Kwoková
Hledání Sylvie Lee

https://hostbrno.cz/rada-te-poznavam
https://hostbrno.cz/hledani-sylvie-lee
https://www.hostbrno.cz/kwokova-jean
https://www.hostbrno.cz/wintersova-rachel


Megan Campisiová

HOST

Je možné odhalit pravdu,  
když máte zakázáno ji vyslovit?

PojídAčKa  
hŘícHu

Překladová beletrie
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„
Pojídačka hříchů, neuvěřitelně nápaditá a plná 

historických podrobností, je především nadčasovým 
příběhem o ženě, která získá zpět svoji sílu.  

Christina Dalcherová,  
autorka románu Vox

přeložila Johana Horálková
vázaná / 328 stran
vychází v únoru
369 Kč

Megan Campisiová
pracovala jako správkyně lesa, 
šéfkuchařka v Paříži a učitelka 
loutkoherectví v Etiopii. Studovala 
commedii dell’arte u Antonia Favy 
a věnovala se dílu Williama Shake-
speara v Královské akademii dra-
matických umění a loutkoherectví. 
Učí drama, píše romány a divadelní 
hry. Hovoří francouzsky, studuje 
mandarínštinu a umí podojit 

kozu. Momentálně žije s rodinou 
v Brooklynu, kde vede divadelní 
společnost Gold No Trade.

Foto © Gates Hurand

Megan Campisiová
Pojídačka hříchů

Říká se, že existují jen dva druhy příběhů: 
muž se vydává na cestu a do města přijede 
cizinec. Je však ještě třetí: žena poruší 
pravidla.
Čtrnáctiletá May je zatčena za krádež a brzy 
se dozví rozsudek: stane se pojídačkou 
hříchů. Jednou z nenáviděných žen, které 
musejí vyslechnout zpověď umírajících, 
během pohřebního rituálu sníst jídla sym-
bolizující hříchy a odcházejícím duším tak 
umožnit vstup do nebe. Samy však zůstávají 
poskvrněny cizími proviněními a jsou odsou-
zeny k životu na okraji.

Nově nabytá identita už navždy němé 
a pro společnost raději neviditelné pojídačky 
hříchů však May otevírá jiné dveře. Když za-
čnou za podivných okolností umírat králov-
niny komorné a ona musí z rakví sníst hříchy, 
které mrtvé nespáchaly, rozhodne se May pá-
trat po tom, proč ženy musely zemřít a kdo si 
jejich smrt přál.

Pojídačka hříchů nabízí poutavý pří-
běh o zradě a lsti, o smrtelném tajemství 
a mlčení, o ženách mocných i společensky 
vyloučených, o moci, ale také o zvláštní 
svobodě, které se těší vyděděnec bez jaké-
koli naděje na spásu.„

Campisiová vykouzlila rozkošně 
pokroucenou verzi Británie 

šestnáctého století: tudorovskou 
Anglii v pokřiveném zrcadle. Její 

hrdinka, mladá dívka, jež se krutým 
řízením osudu stala vyvrhelem, 

je promyšleně vykreslená a bolestně 
skutečná. Campisiová napsala 

temný, košatý příběh, který je plný 
humoru, nezapomenutelných postav 
a tajuplných záhad. Čtenářovo srdce 

i mysl zůstane v zajetí jeho kouzla 
až do poslední stránky.  

Jennie Melamedová,  
spisovatelka

https://hostbrno.cz/pojidacka-hrichu
https://www.hostbrno.cz/campisiova-megan


MONS

KALLENTOFT

DÍVEJ SE‚ JAK PADÁM

Láska otce k jediné dceři
prochází jako červená nit celou

knihou, čtenáře se hluboce
dotýká a bolí.

monica gullmanová

host
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Mons Kallentoft
(nar. 1968) je původní profesí novinář. 
Proslavil se sérií knih o kriminální in-
spektorce Malin Forsové, jež byla přelo-
žena do šestadvaceti jazyků a čítá už tři-
náct dílů. V češtině vyšla také kniha 
Food Jun kie — Posedlý jídlem (2013, čes-
ky 2014) a krimi série čerpající z řecké 
mytologie, kterou autor píše společně 
s novinářem Markusem Luttemanem.

Foto © Pär Olsson

přeložila Jitka Herčíková
vázaná / 320 stran
vychází v dubnu
369 Kč

„
Kallentoft umí kouzlit se slovy a v této knize to dokazuje víc 
než kdy dřív. […] Tohle tornádo písmen je plné potu, smutku, 

chtíče, ponížení, touhy, zoufalství, naděje, lásky a srdcí, 
která někdy bijí až příliš rychle a jindy skoro vůbec.  

Kapprakt.se

Mons Kallentoft
Dívej se, jak padám

Nezvěstná dcera, zoufalý otec 
a odhalování špíny nablýskaného 
prázdninového ráje. Mons Kallentoft 
přichází s novým příběhem, který vám 
nedá spát.
Stockholm, 2015: Emme, jediná dcera Tima 
a Rebecky Blanckových, odlétá na Mallorku 
na svoji první dovolenou bez rodičů. A už se 
nikdy nevrátí.

Palma, 2018: španělská policie uzavírá 
případ Emmina zmizení jako nevyřešený, ale 
zdrcený otec se s tím odmítá smířit. Bývalého 
policistu už v rodném Švédsku nic nedrží, 
protože jeho manželství ztrátu milované dcery 
neuneslo. Přestěhuje se tedy na osudnou Ma-
llorku a začne se živit jako soukromý detektiv. 
Když dostane za úkol prošetřit pravděpodob-
nou nevěru, je nečekaně zatažen do světa 

korupce, kuplířství, drog a mocenských 
her. Podobnost případu s dceřiným zmize-
ním Tima vybičuje ke zběsilému pátrání. 
V temných uličkách jinak luxusního ostrova 
nasazuje vlastní život, aby nalezl pravdu a to 
jediné, co jeho životu dává smysl — Emme.„

Kallentoft je ve vrcholné 
formě a jeho horečný román 
prostě nejde odložit. Navíc 

v něm vykresluje smutek tak 
přesvědčivě, že ho čtenáři 

cítí na vlastní kůži.  
Upsala Nya Tidning

Krimi

https://hostbrno.cz/divej-se-jak-padam
https://www.hostbrno.cz/kallentoft-mons
http://kapprakt.se


Erin Kinsleyová

Pohřešovaný 
chlapec se vrátí.

Kdo ho ale unesl?

host

Krimi
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přeložila Alžběta Kalinová
vázaná / 375 stran
vychází v květnu
399 Kč

Erin Kinsleyová
je tajemným novým objevem 
britské krimi scény. Pracuje jako 
spisovatelka na plný úvazek a žije 
ve Východní Anglii. Ostatní detaily 
svého života pečlivě skrývá, aby 
mohly o to hlasitěji promlouvat 
postavy jejích románů.

„
Tento poutavý thriller je fascinující studií rodiny 

čelící své nejhorší noční můře, o níž dobře ví, že je 
to jen začátek. Na postavy a události z této knihy 

jen tak nezapomenete.  
The Sunday Times

Erin Kinsleyová
Nalezený

Návrat ztraceného syna přinese zdrcené 
rodině úlevu. Nikdo však netuší, že tím 
noční můra zdaleka nekončí.
Když jedenáctiletý Evan beze stopy zmizí, 
jeho rodina zažívá nejhorší chvíle svého 
života — zejména proto, že policie i navzdory 
narůstajícímu tlaku stále nemá ani tušení, 
co se s ním stalo. O několik měsíců později 
se Evan zničehonic najde, je však nesmírně 
vyděšený a o tom, co zažil, odmítá mluvit. 
Jeho milující rodina tuší, že život už nikdy 
nebude stejný jako dřív.

Inspektorka Naylorová dobře ví, že po-
kud Evanova únosce nechytí, jsou v ohrožení 
i další děti. Chlapec však mlčí a ona hraje 
o čas — musí zjistit, kdo za únosem stojí.„

Nalezený je jeden z těch 
výjimečných románů, které 

vás vtáhnou a nepustí ani 
dlouho po přečtení. Je nejen 

strhující, ale zároveň také 
neuvěřitelně krásně napsaný.  

Jo Spainová, spisovatelka

https://hostbrno.cz/nalezeny
https://www.hostbrno.cz/kinsleyova-erin
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První dívka se vrátila.
Druhá takové štěstí 
mít nemusí…
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přeložila Markéta Polochová
vázaná / 360 stran
vychází v dubnu
369 Kč

Cara Hunterová
je spisovatelka žijící v britském 
Oxfordu, z něhož udělala 
i dějiště svých kriminálních 
románů. Její debut Někdo 
blízký (2017, česky 2018) si 
získal skvělé čtenářské ohlasy 
a zařadil se mezi bestsellery 
The Sunday Times. Na něj 
navázaly knihy V temnotě (2018, 
česky 2019) a Není úniku (2019, 

česky 2020) a nyní se oblíbený 
inspektor Fawley vrací se svým 
čtvrtým případem.

Foto © Justine Stoddart

„
Hunterová osvěžuje 

kriminální žánr bohatými 
detaily a zásadními postřehy 
o společenských problémech.  

Financial Times

První dívka se vrátila. Druhá takové štěstí mít 
nemusí… Inspektor Adam Fawley přichází se 
svým čtvrtým případem.
Na předměstí Oxfordu je nalezena zbědovaná 
dospívající dívka a vypráví děsivý příběh: 
kdosi ji unesl přímo z ulice, na hlavu jí narazil 
plastový pytel a odvezl ji na odlehlé místo, kde 
byla pravděpodobně zneužita. Přesto odmítá 
vznést obvinění.

Detektiv inspektor Fawley případ vyšetřuje, 
ale bez její pomoci toho mnoho nezmůže. Skrý-
vá to děvče něco, a pokud ano, co to je? A proč 
má Fawley neodbytný pocit, že už se s podob-
ným případem někdy setkal?

Pak zmizí další mladá dívka a on nemá 
na vybranou: musí čelit své vlastní minulosti 
a nepříjemným pochybám. Podaří se násilí 
zamezit včas?

Cara Hunterová
Takový hněv

přeložila Linda Kaprová
vázaná / 368 stran
vychází v březnu
399 Kč

Peter May
(nar. 1951) pochází z Glasgow, 
nyní žije ve Francii. Pracoval 
jako novinář a televizní 
scenárista a v současné době 
se živí jako spisovatel. Celo-
světové renomé si získal sérií 
čínských thrillerů a také trilogií 
z ostrova Lewis. Kromě dalších 
úspěšných sérií byly do češtiny 
přeloženy také romány Ostrov 

Entry (2015), Útěk (2016), Umrlčí 
cesta (2016), Ochráním tě (2019) 
a Karanténa (2020).

Foto © Host

„
Obratně vystavěný román s výraznými 

postavami, atmosférou neodvratné 
tragédie a důmyslně propracovanou 

zápletkou vedoucí až k dramatickému 
vyvrcholení. To vše od autora, který ví, 

čeho si žádá opravdový thriller.  
The Herald

Smyslů zbavená pomstychtivost, o smysly 
připravená oběť, sluncem rozpálené španělské 
pobřeží a vrah se srdcem chladným jako led
Když se policistka Cristina Sánchez Pradellová 
vydá s kolegou do luxusní vily na andaluském 
pobřeží k údajnému vloupání, netuší, že se jí 
život co nevidět obrátí vzhůru nohama. Ve vile 
totiž dojde ke střetu, při němž uprchlý zločinec 
Jack Cleland nechtěně zastřelí svou přítelkyni.

Cleland přísahá, že se Cristině pomstí. 
Středobodem jeho krutého plánu se stává Cristi-
nina teta trpící Usherovým syndromem, vzácným 
onemocněním, jež ji připravilo o sluch i zrak.

Na pomoc španělské policii je vyslán ge-
niální, avšak svérázný detektiv původem z Glas-
gow John Mackenzie. Hrdou a nezávislou Španěl-
ku spolupráce s asociálním Skotem pochopitelně 
nijak nenadchne. Dokážou Clelanda dopadnout, 
než vrah řekne své poslední krvavé slovo?

Peter May
Tichá smrt

https://hostbrno.cz/takovy-hnev
https://hostbrno.cz/ticha-smrt
https://www.hostbrno.cz/hunterova-cara
https://www.hostbrno.cz/may-peter
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přeložila Ivana Svobodová
vázaná / 350 stran
vychází v červnu
379 Kč

Silvia MorenoGarciová
je mexicko-kanadská autorka 
fantastiky. Pracuje jako redaktorka 
a editorka antologií, píše pro 
The Washington Post a The New 
York Times. Je autorkou několika 
románů, jako například Signal 
to Noise (Signál k hluku, 2015), 
Certain Dark Things (Jisté temné 
věci, 2016) nebo Bohové jadeitu 
a stínu (2019, česky 2020). Její 
nejnovější román Mexická 

gotika (2020) se stal okamžitě 
po vydání bestsellerem — práva se 
prodala do deseti zemí a v součas-
nosti se připravuje jeho seriálová 
adaptace.

Foto © Martin Dee

„
Autorčina postkoloniální variace gotické tradice 

evokuje obvyklé podezřelé: Daphne du Maurierovou, 
Mary Shelleyovou, nebo dokonce Anne Radcliffovou. Stejně 

jako tyto autorky pracuje i Silvia MorenoGarciová tak, 
že mrazivé a napínavé vzrušení propojuje s elementárními 

kulturními obavami — zneužitou vědou či tělesnou vášní. 
K nim však přidává politicky motivovaný horor, jenž je 

prastarý a zároveň navýsost aktuální.  
Los Angeles Times

Silvia Moreno-Garciová
Mexická gotika

Gotický horor z prostředí mexické smetánky
Poté co Noemí Taboadová obdržela zmatený 
dopis od své nově provdané sestřenice s pros-
bou o záchranu, zamíří do odlehlého domu 
na mexickém venkově. Není si jistá, co v něm 
najde — manžel její sestřenice, pohledný Ang-
ličan, je cizinec a Noemí o něm tuší jen málo.

Noemí je navíc velmi nepravděpodob-
nou záchránkyní: její elegantní šaty a rudá 
rtěnka se hodí spíše pro koktejlové večírky 
než amatérské vyšetřování. Je však zároveň 
zarputilá, chytrá a má nezlomnou vůli. A ne-
bojí se ani záhadného manžela své sestře-
nice, ani jeho otce, starosvětského patriar-
chy, kterého  Noemí fascinuje; a dokonce ani 
domu samotného, který napadá Noemíiny 
sny vizemi plnými krve a zkázy.

Jejím jediným spojencem v tomto ne-
hostinném příbytku se zdá být nejmladší syn, 
plachý a něžný muž, který působí, že chce 
Noemí pomoci, ale také by mohl skrývat 
temné rodinné tajemství. Protože za zdmi 
domu je mnoho tajemného. A Noemí, okouz-
lená děsivým, ale svůdným světem za zdmi, 
možná brzy zjistí, že tuto záhadnou usedlost 
není možné jen tak opustit.„

Jako by se Lovecraft potkal 
někde v Jižní Americe 

se sestrami Brontëovými.  
The Guardian

Horor

https://hostbrno.cz/mexicka-gotika
https://www.hostbrno.cz/moreno-garciova-silvia
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Krysy apokalypsy
KNIHA DRUHA

ZUZANA HARTMANOVAZÁHADA SFINGY

JOSIAH BANCROFT
host

Mimořádný debut, hodný rozruchu, který ho pro-
vází. Krásně napsané a velmi zajímavé mistrovské 
dílo, které mě donutilo otáčet stránku za stránkou 
a neustále stát Senlinovi po boku.

— Fantasy Book Review 

Cesta do Babylonu je jednou z nejlepších knih, jaké
jsem v posledních letech četl. Polapila mě a ne-
mohl jsem uniknout, dokud jsem ji o tři dny poz-
ději nedočetl.

— MaRk LawRence
autor trilogie Roztříštěná říše

Kromě bohatého a výrazného stylu je román pozo-
ruhodný Bancro� ovým vyobrazením Senlina, dob-
rého člověka v zoufalé situaci, a způsobem, jakým 
se mění v důsledku zkušeností, kterých nabývá ces-
tou vzhůru. Cesta do Babylonu sbírá nadšené ohla-
sy oprávněně.

— the GuaRdian

JOSIAH  BANCROFT je americký autor fantastické 
literatury. Než začal psát fantasy, věnoval se 
poezii a tvorbě komiksových scénářů. Žije
ve Filadelfi i. Cesta do Babylonu (2013), první 
díl tetralogie Knihy Babylonu, je jeho romá-
novým debutem. Další díly úspěšné série, Arm 
of the Sphinx (2015) a � e Hod King (2019), 
připravujeme k českému vydání.

F
ot

o 
©

 K
im

 B
ri

ck
er

ISBN ���-��-����-���-�

399 Kč

POKUD CHCE THOMAS SENLIN ZACHRÁNIT
SVOU ŽENU, MUSÍ SE Z  TICHÉHO KNIHOMOLA 
PROMĚNIT V  MUŽE ČINU. 

Vznešená a prastará Babylonská věž je nej-
úžasnější div světa, sestávající z nesčetných 
prstencových říší naskládaných na sebe 
jako vrstvy svatebního dortu. Je světem gé-
niů a tyranů, vzducholodí a parních strojů, 
neobyčejných zvířat i záhadných vynálezů. 

A je to také letovisko, kde chce strávit 
líbánky ředitel malé venkovské školy � o-
mas Senlin se svou ženou Maryou. Krátce 
po příjezdu však Senlin manželku ve víru 
turistů, starousedlíků a podvodníků ztratí. 
Ve snaze ji najít se vydává na hrdinskou 
pouť, během které musí překonat řadu 
nástrah — nejednu zradu, pokus o vraždu 
i namířené hlavně létající pevnosti. 

První díl knižní série o � omasi Sen-
linovi vydal Josiah Bancro�  vlastním 
nákladem. Cesta do Babylonu si navzdo-
ry minimální reklamě získala u čtenářů 
mimořádnou oblibu, a tak v roce 2018 vyšla 
znovu. Vřelé přijetí si vysloužila i od kriti-
ků a deník � e Washington Post ji zařadil 
mezi pět nejlepších fantasy knih roku 2018.
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Fantasy
román roku podle
� e Washington

Post
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Fantasy

brožovaná / 400 stran
vychází v dubnu
369 Kč

Zuzana Hartmanová
(nar. 1990) pracuje v oddělení digi-
talizace Městské knihovny v  Praze 
a momentálně je na mateřské 
dovolené. Debutovala povídko-
vým románem Noční labuť (2017), 
na který navázala románem Perutě 
noci (2019). Trilogii Krysy apoka
lypsy zahájila v roce 2020 romá-
nem Před bouří.

Foto © Kateřina Hurtová

„
Podobně nejednoznačný 

dystopický svět, kdy 
na začátku vůbec netušíte, 

kdo je padouch a kdo hrdina, 
a musíte si na to z indicií 

jako při detektivní hře přijít 
sami, nabízí například cenami 

ověnčená trilogie Zlomená 
země N. K. Jemisinové. […] 

Krysy apokalypsy vás potáhnou 
na nitce směrem k mlhavé 
a magickou bouří zahalené 

budoucnosti. Nechte se.  
Pevnost

Druhý díl postapokalyptické trilogie 
Krysy apokalypsy
I bohové potřebují naději. Mocní se perou 
o vládu nad známým světem, zatímco magie je 
čím dál nevyzpytatelnější. Každý dobrý skutek 
je po zásluze potrestán a ušlechtilé úmysly jsou 
zašlapány pod nánosy zrady a nedorozumění.

Arumielovy plány se pomalu rozpadají a supi 
už krouží, aby si urvali svůj díl. Velký spasitel 
je však stále pánem mnoha životů, které může 
z pouhého rozmaru nechat snadno vyhasnout. 
Slepá poslušnost jeho poddaných už ale dávno 
není samozřejmostí. Příliš mnoho jich ztratilo 
víru a nechává se zlákat vidinou možné svobody.

Otázkou zůstává, co bude onou pověstnou 
poslední kapkou, jež postrčí přes hranu i ty, kteří 
doposud mlčeli. Jaká pravda musí být odhalena? 
A kdo kvůli tomu musí zemřít? Každé další 
Arumielovo rozhodnutí může Ler nadobro přivést 
do záhuby. Nebo ho snad skutečně jen spasit…

Zuzana Hartmanová
Oko bouře

Fantasy

přeložil Aleš Drobek
vázaná / 470 stran
vychází v dubnu
399 Kč

„
Knihy Babylonu jsou něčím, co se 

vám poštěstí přečíst možná jednou 
za desetiletí — budoucí klasika, kterou 

si budete pamatovat ještě dlouho 
poté, co série vyvrcholí.  

Los Angeles Times„
Bancroft je kouzelník. Jeho knihy 
patří k těm vzácným případům, 

v nichž je všech ingrediencí vrchovatě: 
jsou krásně napsané, omamně 

imaginativní, akční, ale také srdečné, 
vtipné a přemýšlivé.  

Madeline Millerová, autorka 
románu Kirké

Josiah Bancroft
je americký autor fantastické literatury. 
Dříve se věnoval poezii a tvorbě komik-
sových scénářů. Žije ve Philadelphii. Jeho 
románový debut Cesta do Babylonu (2013, 
česky 2019), první díl tetralogie  Knihy 
Babylonu, si vysloužil nadšené reakce 
čtenářů i kritiky. Se stejným úspěchem 
se setkal i druhý díl Záhada Sfingy (2015) 
i třetí v pořadí The Hod King (2019).

Foto © Kim Bricker

Druhá část oceňované tetralogie 
Knihy Babylonu
Útěk z Babylonské věže není snadný, ale návrat 
je ještě těžší. Thomas Senlin a jeho nesourodá 
posádka sice unikli ze spárů babylonských 
byrokratů a despotů, nyní však nemají na vy-
branou a na své uloupené vzducholodi musejí 
vést svízelný život pirátů. Senlin se ovšem 
nevzdává a dál pátrá po své ztracené ženě.

Bez peněz a velkých nadějí se obrátí 
pro pomoc k bájné postavě Babylonské věže, 
záhadné Sfinze. Ta však nikomu nepomáhá 
zadarmo a Senlin už dobře ví, že dluhy nejsou 
v Babylonu nikdy takové, jak vypadají.

A Thomas Senlin se musí rozhodnout, zda 
dá přednost svým přátelům, své svobodě, nebo 
své ženě. Jenže čas se mu krátí.

Josiah Bancroft
Záhada Sfingy

https://hostbrno.cz/oko-boure
https://hostbrno.cz/zahada-sfingy
https://www.hostbrno.cz/bancroft-josiah
https://www.hostbrno.cz/hartmanova-zuzana
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Petra Stehlíková
(nar. 1976) vystudovala střední 
zdravotnickou školu — obor 
zdravotní laborant. Vystřídala 
několik zaměstnání, naposledy 
pracovala jako hotelová recep-
ční. Své knihy nejprve vydávala 
vlastním nákladem (např. trilogie 
Zrozena z popela). V roce 2016 
jí v nakladatelství Host vyšel 
román Naslouchač, který se setkal 
s velmi pozitivním přijetím. Stejně 

nadšený ohlas čtenářů si získalo 
i jeho pokračování Faja (2017). Oba 
tituly následně vyšly i jako audio-
knihy a ve svém žánru se okamžitě 
staly bestsellery. Nasterea je třetím 
dílem plánované pentalogie.

Foto archiv autorky

Petra Stehlíková
Nasterea

Druhý návrat do temného světa, kde se 
na pravdu a naději už téměř zapomnělo…
Omstakland byl napaden. Člověk, kterému 
Ilan zachránila život, rozpoutal peklo. Ilan se 
na poslední chvíli podařilo rozluštit dávnou 
větu i její smysl. Objevila cestu. A také místo, 
které hledaly celé generace. Místo, kde není 
život, ale jen jedovatá šedá mračna — průchod 
na druhou stranu retey.

Je to ale také místo, kde žijí nasterey, 
největší hrozba v Duvalském pohoří. Jenomže 
kým tito obávaní tvorové doopravdy jsou? 
Proč začali častěji a tvrději útočit? A co se 
skutečně nachází na druhé straně?

V Ilanině světě neexistuje nikdo, kdo by 
na tyto otázky dokázal odpovědět. Ti, kteří 
kdysi něco věděli, jsou už dávno mrtví. A ti, 
kdo se na druhou stranu vydali, se nikdy 
nevrátili. Ilan ví, že jí nikdo nepomůže. Ocitla 
se sama a bez ochrany bojovníků. Je sice 
sklenař, kterým nasterey neubližují… bude to 
však stačit k přežití?„

Stehlíková se hravě vyrovná 
zahraničním autorům.  

Pevnost

vázaná / 450 stran
vychází v dubnu
399 Kč

„
Na čtenáře čeká akce, dobrodružství, nebezpečí, výborně 

a detailně propracovaný svět i postavy, staronové 
nestvůry a nespočet situací, kdy budou čtenáři jen 

třeštit oči a s prudce bušícím srdcem otáčet stránky, 
jak je vyprávění dokáže pohltit.  

Fantasya.cz o knize Faja

https://hostbrno.cz/nasterea
https://www.hostbrno.cz/stehlikova-petra
http://fantasya.cz
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Přemysl Krejčík
(nar. 1991) pochází z Nymburka 
a v současné době žije v Pardubi-
cích, kde vystudoval historicko-

-literární studia a dějiny literární 
kultury. Nyní působí na Univerzitě 
Pardubice jako doktorand oboru 
historie. Je autorem básnických 
sbírek Křehké nepřenášet (2015) 
a Asfaltovej plameňák (2017), 
souboru sci-fi povídek Kybersex 
(2016), románu Univerzální 

katalog zoufalců (2016) a hiphopo-
vého thrilleru Malej NY (2019), 
za který byl nominován na Cenu 
Jiřího  Ortena. Působí také jako 
šéfredaktor literárního časopisu 
Partonyma.

Foto © Lukáš Vavrečka

Přemysl Krejčík
Čokoláda pro wehrmacht

Dieselpunkový román z alternativní historie 
druhé světové války
Vítejte v Praze roku 1942 — ve městě plném 
dieselpunkové estetiky velkých strojů 
a divokých jazzových večírků, stejně jako 
každodenního strachu z nacistických represí. 
Ulicemi se prohánějí jezdci na hypermoder-
ních motocyklech Schlachthund, kolabo-
rantské jednotky plánují zaujmout Hitlerovo 
místo a pražská mládež propadla zárodku 
moderní hudby.

Londýn zamítl atentát na říšského pro-
tektora Heydricha a zcela změnil strategii 
podpory československého odboje. Zbylí 
členové parašutistických výsadků na území 
ČSR se musí soustředit na nové cíle. Zemek 
a Škácha z výsadku Silver B společně s Kola-
říkem z Out Distance dostanou za úkol spojit 
se s žijící legendou zvanou „Pobožný pis-
tolník“ a v tajné operaci s krycím názvem 

„Golem“ mají získat plány na futuristickou 

zbraň — mýty opředený stroj podobající se 
mechanickému člověku.

Ty se však pochopitelně pokouší získat 
i druhá strana. Ale existují vůbec ony legen-
dami opředené plány na sestrojení mecha-
nického Golema? A pokud ano, podobají se 
tyto stroje alespoň trochu představám, jež 
o nich kolují? „

O Přemyslu Krejčíkovi se dá 
bez bázně a hany říct jedna 

věc — je to autor s obrovskou 
fantazií a přehršlí zajímavých 

a dobrých nápadů. Zda se 
zařadí mezi zářící stálice, 

se ještě uvidí, ale rozhodně 
má dobře našlápnuto.  

Sarden

brožovaná / 290 stran
vychází v únoru
349 Kč

Ukázka z knihy
Němci a jejich puntičkářství. Tahle vlastnost 
Jirku Bureše štvala snad nejvíc. V půl páté 
ráno už postával v tramvaji a mnul si oči, ještě 
v polospánku, kravatu nedbale uvázanou. 
Tramvaj směr Werschowitz, dříve Vršovice, 
opravna Schlachthundů. Kontroly z gestapa 
obden, nedávno se na práci přišel podívat 
sám SS-Obergruppenführer Heydrich. Jirkovi 
ta návštěva nebyla nijak příjemná, a když se 

od SS-Obergruppenführera dočkal osobní 
pochvaly, tušil, že jeho pověst to zrovna nevy-
lepší. […] Ale aspoň měl práci. A k tomu tako-
vou, jaká ho bavila. Každý přece musel dělat, 
co bylo potřeba. Co na tom, jestli platí Němci, 
Češi nebo Eskymáci? On je machr přes stroje, 
války tu byly a budou, ne jeho vinou.

https://hostbrno.cz/cokolada-pro-wehrmacht
https://www.hostbrno.cz/krejcik-premysl
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brožovaná / 288 stran
vychází v březnu
349 Kč

„
Nic pro slabé žaludky, ale ti druzí si přijdou na své 

a budou se královsky bavit u toho čtvrtého ke Kulhánkovi, 
Kopřivovi a Kotletovi. To je prostě drsná poezie.  

Fantasymag.cz o knize Čepel entropie„
Vilém Koubek má velmi dobře nakročeno stát se autorem, 

který dokáže tvořit napříč žánry a vytvářet nové a neotřelé.  
XB-1

Vilém Koubek
(nar. 1988) se od mládí zabývá 
videoherní žurnalistikou. Po studiu 
českého jazyka na Pedagogické 
fakultě Masarykovy univerzity se 
věnoval také editaci textů, díky 
níž začal spolu s Janou Kilianovou 
vydávat komiks Korektor (2014). 
V současnosti je redaktorem časo-
pisu 100 + 1 zahraniční zajímavost. 
Rád o sobě prohlašuje, že dokáže 
najít krásu i v nejextrémnějších 

zákoutích kultury, a svou vyhraně-
nost přenáší do psaní. Debutoval 
splatterpunkovým románem Čepel 
entropie (2018), na který navázal 
kritiky ceněnou postapokalyptic-
kou sci-fi Organická oprátka (2019).

Foto archiv autora

Vilém Koubek
Posmrtná predace

Básník české akční fantastiky se vrací 
na místo činu v deštivém krimi noiru.
V životě každého soukromého vyšetřovatele 
přijde práce, po které už nic není jako dřív. 
Před Vincentem Krhavým se jedna taková 
objeví na dně věčně prázdné láhve, a když 
se jí nezbaví ani odhozením do popelníku 
plného vajglů, nakonec ji vezme.

Žízeň totiž umí být extrémně zlá i v po-
kročilém jednadvacátém století a dluhy do-
stanou člověka spíš do hrobu než do hospody. 
S kocovinou bušící na spánky a duší plnou 
démonů pak nasedne na vlak do izolované 
oblasti zvané Odpočinek.

Šílenství a útrapy, které jej tam čekají, 
si však nedovede ani představit. A mrtvá těla 
na sebe nenechají dlouho čekat. O slovo se 
přihlásí také tamní podsvětí a realita se změní 
v mokvavou ránu, kterou nevyléčí ani nebe-
tyčný cynismus nebo štědrá zálivka savem.„

Koubek ukazuje, že jeho 
příběhy by se mohly zarýt 
čtenářům pod kůži svým 

do postapokalyptického světa 
perfektně pasujícím nihilismem 

korporátního věku.  
iLiteratura.cz

https://hostbrno.cz/posmrtna-predace
https://www.hostbrno.cz/koubek-vilem
http://fantasymag.cz
http://iliteratura.cz
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přeložila Alžběta Lexová
brožovaná / 450 stran
vychází v květnu
399 Kč

Tamsyn Muirová
(nar. 1985) je novozélandská 
autorka hororů, fantasy a sci-fi. 
Většinu života strávila v Ho-
wicku a Wel lingtonu na Novém 
Zélandu, v současnosti žije 
v britském Oxfordu. Debutovala 
úspěšným románem Gideon 
Devátá (2019), za který získala 
cenu Locus a byla nominována 
na ceny Nebula, Hugo, Dragon 
a World Fantasy Award. Na knihu 

navázala v roce 2020 pokračová-
ním Harrow Devátá, které rovněž 
chystáme k českému vydání. 
V současnosti píše závěrečný 
díl trilogie.

Foto © Vicki Bailey of VHB Photography

„
Nic takového jsem dosud nečetla. Muirové styl je ostrý jako 
zlomený zub a stejně tak znepokojivý. Tato kniha je niterná, 

živá a brutální. Stručně řečeno, je naprosto úžasná.  
V. E. Schwabová, autorka bestselleru Temnější tvář magie„
Obratně napsaný napínavý a nespoutaně originální příběh 

s podmanivou atmosférou.  
The New York Times

Tamsyn Muirová
Gideon Devátá

Originální scifi — nespoutaný příběh plný 
šermířských soubojů, politických intrik 
a lesbických nekromantek
Císař potřebuje nekromanty. Nekromantka 
Devátého klanu potřebuje šermířku. Gideon 
má meč, sbírku pornočasopisů a taky plné 
zuby nemrtvých hovadin.

Gideon strávila dětství ve společnosti 
zkostnatělých jeptišek, seschlých sluhů 
a bez počtu kostlivců a nehodlá obětovat 
svůj život — včetně toho posmrtného — 
nekonečné službě. Proto si sbalí meč, 
boty, časopisy a naplánuje další z mnoha 
odvážných pokusů o útěk. Jenže její dávná 
nemesis ji jen tak nepustí.

Harrowhark Nonagesimus, Ctihodná 
dcera Devátého klanu a mimořádně mocná 
nekromantka, byla povolána do boje. Císař 
si přeje, aby se dědicové všech jeho věrných 

klanů utkali ve smrtící zkoušce důvtipu a umu. 
Pokud by Harrow uspěla, stala by se nesmrtel-
nou a všemocnou služebnicí Znovuzrození, 
ovšem každý nekromant potřebuje svého 
šermíře. Bez Gideonina meče Harrow selže 
a spolu s ní vymře i celý Devátý klan. Někdy 
je však smrt to nejlepší řešení.„

Číst tuto výjimečnou, nápaditou 
a vzpurnou knihu od originálního 

hlasu současné fantastiky 
je opravdové potěšení. 

A mimoto musím poznamenat, 
že autorka je určitě šílená.  

Warren Ellis, autor komiksu 
Transmetropolitan

https://hostbrno.cz/gideon-devata
https://www.hostbrno.cz/muirova-tamsyn
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arKady martineová

Výjimečný debut vhodný pro všechny fanoušky C. J. Cherryhové,  
Ann Leckieové, Iana M. Bankse a Isaaca Asimova.
Elisabeth Bearová, autorka série Království lotosu
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přeložil Vratislav Kadlec
vázaná / 480 stran
vychází v červnu
399 Kč

Arkady Martineová
(nar. 1985), vlastním jménem 
AnnaLinden Wellerová, je autorka 
sci-fi, historička byzantské říše 
a urbanistka. Pod oběma jmény 
píše o zahraniční politice, rétorice, 
propagandě a okrajových oblastech 
světa. Martineová vyrůstala v New 
Yorku a nějakou dobu žila v Turec-
ku, Kanadě a Švédsku. Nyní bydlí 
se svou ženou, autorkou Viviane 
Shawovou, v Baltimoru. Za knihu 

Vzpomínka zvaná říše, která je 
jejím debutem, získala cenu Hugo 
za nejlepší román roku 2020.

Foto © Karen Osborne

„
Nádherně napsaná diplomatická space opera, jejíž hlavní 

hrdinka se ocitá mezi mlýnskými kameny imperiální politiky 
a vraždy. Plánované pokračování tohoto působivého debutu 

budou čtenáři jistě očekávat s nadšením.  
Publishers Weekly

Arkady Martineová
Vzpomínka zvaná říše

Fascinující space opera z diplomatických 
kruhů daleké galaxie
Velvyslankyně Mahit Dzmare po příjezdu 
do centra mezihvězdné Teixkalánské říše 
zjistí, že její předchůdce, dřívější velvyslanec 
malé, ale vášnivě nezávislé těžební stanice, 
je mrtev. Nikdo však nechce přiznat, že jeho 
smrt nebyla náhodná — ani to, že v období 
nestability, jež nejvyšší patra císařského 
dvora nedávno zachvátila, může být Mahit 
další na řadě.

Mahit musí zjistit, kdo za vraždou stojí, 
ochránit svou stanici před teixkalánskou 
dravou rozpínavostí a sama vyváznout živá. 
Manévruje přitom cizí kulturou, která nabízí 
až příliš mnoho svodů, rozehrává vlastní 
intriky a skrývá nebezpečné technické tajem-
ství, které může předznamenat zánik stanice 
a jejího způsobu života — nebo ji zachránit 
před zničením.

„
Výjimečný debut, který 
osloví všechny fanoušky 

C. J. Cherryhové, Ann Leckieové, 
Iana M. Bankse a Isaaca Asimova.  

Elizabeth Bearová, autorka 
fantasy série Království lotosu„
Arkady Martineová je jedním 

z nejvýraznějších nových 
hlasů spekulativní fikce.  

Adrian Tchaikovsky, autor 
románu Děti času

https://hostbrno.cz/vzpominka-zvana-rise
https://www.hostbrno.cz/martineova-arkady
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Host
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předlohou filmu 
Příchozí

TED CHIANG
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„
Brilantní a nápadité dílo, fúze 
intelektu a emocí. Chiang je 

zaslouženě řazen mezi mistry 
krátkých próz, jakými byli 

E. A. Poe, Harlan Ellison a Ray 
Bradbury. Jeho myšlenkově 

vytříbené a čtenářsky vděčné 
dílo dokazuje, že spekulativní 

fikce nemusí nabízet jen 
kvanta vesmírných explozí, ale 

naopak musí ve stejné míře 
zapojit i srdce a mozek.  

The Washington Post

„
Výdech od Teda Chianga je 
sbírkou povídek, u které se 

zamyslíte nad velkými otázkami 
naší existence — a budete 

si připadat lidštěji. Nejlepší 
druh science fiction.  

Barack Obama

Nová kniha kultovního autora science fiction
Devět ohromujících povídek z blízkých realit, 
v nichž je něco zásadně jinak. Ted Chiang 
přináší fantastické odpovědi na otázky, které 
nás zajímají od nepaměti, a do nich vnáší 
nová dilemata.

Kdybychom měli k dispozici bránu 
v čase, daly by se vymazat naše vlastní skut-
ky z minulosti? Nabídne-li se lidem možnost 
nahlédnout do nesčetných paralelních světů, 
jak konkrétně to dokážou využít — anebo 
zneužít? A jaký by na nás mělo dopad, kdy-
bychom získali prak tický důkaz, že svobodná 
vůle neexistuje? Pokud ve zcela jiných reali-
tách platí stejné fyzikální zákony, můžeme 
dojít ke shodnému poznání? Co když hledá-
me ve vesmíru inteligentní život, ale on je 
tu po celou dobu s námi?

přeložili Bob Hýsek  
a Richard Podaný
vázaná / 380 stran
vychází v únoru
369 Kč

Ted Chiang
Výdech

„
Chiang kombinuje strhující příběh 

s meditací o povaze vesmíru, 
bytí, času a prostoru.  
The New York Times„

Příběhy vašeho života jistě můžeme 
číst jako filozofující scifi, jaké známe 

od Isaaca Asimova, ale rozhodně 
to neznamená, že působí jako dílo 

z dávných dob. Je to sbírka veskrze 
moderní, melancholicky transcendentální 

a prodchnutá lidskou inteligencí, 
která mluví přímo ke čtenáři.  
China Miéville, autor románu 

Nádraží Perdido

Ted Chiang
(nar. 1967) pochází z Port Jeffersonu 
ve státě New York. Za svou tvorbu zís-
kal čtyři ceny Hugo, čtyři ceny Nebula 
a šest cen Locus. Přestože jeho dílo 
není obsáhlé — vydal pouze dvě sbírky 
Příběhy vašeho života (2002) a Výdech 
(2019) —, je Ted Chiang považován 
za jednoho z nejvýznamnějších sou-
časných autorů sci-fi.

Foto © Alan Berner

přeložili Pavla Horáková,  
Bob Hýsek a Richard Podaný
vázaná / 350 stran
vychází v únoru
379 Kč

Nové vydání kultovní sbírky scifi povídek, 
která se stala předlohou filmu Příchozí
Ted Chiang s pronikavou inteligencí a nápa-
ditostí zkoumá, co to znamená žít ve světě, 
který je poznamenán hlubokou nejistotou, ale 
zároveň nás naplňuje nekonečným úžasem.

Jaké je to razit si z vrcholku Babylonské 
věže cestu vzhůru nebeskou klenbou, tvrdou 
jako žula? Co když je veškerá naše matematika 
založena na elementární chybě a 1 + 1 nerovná 
se 2? Jak se domluvit s mimozemšťany, kteří se 
dorozumívají jazykem, jenž přesahuje naše 
vnímání reality?

Odpovědi na tyto i další otázky se snaží 
nalézt první sbírka amerického mistra povídek.

Ted Chiang
Příběhy vašeho  
života

https://hostbrno.cz/vydech
https://hostbrno.cz/pribehy-vaseho-zivota
https://www.hostbrno.cz/chiang-ted


PAO-ŠU

Příběh ze světa bestsellerové tri logie 
Vzpomínka na Zemi

HOST
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přeložil Aleš Drobek
vázaná / 296 stran
vychází v březnu
369 Kč

„
Paošuova kniha představuje podivuhodný 

zážitek, který se svým záběrem 
může rovnat Liuově trilogii.  

World Literature Today

Paošu
(nar. 1980) vystudoval filozofickou 
fakultu na Pekingské univerzitě, kde 
se věnoval řecké filozofii, a později 
působil na univerzitě v Lovani. Živí 
se jako překladatel a v současnosti 
patří k nejprodávanějším autorům 
moderní čínské science fiction. 
Za své dílo získal šestkrát čínskou 
cenu Nebula a také cenu Galaxy.

Foto archiv autora

Pao-šu
Nesmrtelnost

Příběh ze světa bestsellerové trilogie 
Vzpomínka na Zemi
Pao-šu s požehnáním autora oceňované sci-fi 
ságy Liou Cch’-sina rozvíjí zápletku konfliktu 
mezi lidstvem a Trisolarany, jakož i původ 
a důsledky principu temného lesa.

Jün Tchien-ming se ocitl v přední 
linii mezihvězdné války: muž, který chtěl 
kvůli smrtelné rakovině podstoupit euta-
nazii, byl v podobě holého mozku vyslán 
do ves míru s úkolem infiltrovat tri sola-
ranskou První flotilu. Mimozemšťané 
jej zajali a dlouhá desetiletí podrobovali 
nelidskému mučení. Tchien-ming na-
konec podlehl a svým věznitelům pomohl 
s obsazením Země, aby zabránil úplnému 
vyhlazení lidstva.

Trisolarané mu vyrobili nové naklonova-
né tělo a Tchien-ming žil dlouho v exilu coby 

zrádce lidské rasy. Nyní se však na sklonku 
života dočká druhého vzkříšení. Bytost, jež 
si říká Duch, jej naverbuje do bitvy proti ne-
příteli, který usiluje o zkázu celého vesmíru. 
Tchien-ming však nechce být znovu loutkou. 
Tentokrát se bude řídit jen vlastním úsudkem.„

Paošuova Nesmrtelnost 
je svébytným dílem čínské 

scifi a skvěle zapadá 
do Liou Cch’sinova univerza 

Vzpomínka na Zemi. Takže pokud 
jste připraveni potrápit si mozek 

alternativní historií a dilatací času, 
měli jste začít číst už včera.  

SFinTranslation.com

https://hostbrno.cz/nesmrtelnost
https://www.hostbrno.cz/pao-su
http://sfintranslation.com
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Yoon Ha Lee
(nar. 1979) je americký spisovatel 
sci-fi. Vystudoval matematiku 
na Cornellově univerzitě a učitelství 
matematiky na Stanfordu. Jeho kni-
hy získaly řadu nominací na pres-
tižní žánrové ceny Hugo, Nebula 
nebo Arthur C. Clarke Award. Svou 
první povídku, „The Hundredth 
Question“ (Stá otázka), publikoval 
roku 1999 v časopise The Magazine 
of Fantasy & Science Fiction; od té 

doby napsal dalších zhruba čtyřicet 
krátkých prací, z nichž šestnáct 
vyšlo ve sbírce Conservation of Sha
dows (2013). Debutoval románem 
Liščí gambit (2016, česky 2019), 
který je prvním dílem trilogie 
Mašinerie říše. Na úspěšný debut 
navázala dvě pokračování — Krkavčí 
lest (2017, česky 2020) a Nemrtvá 
zbraň (2018).

Foto © Mann

„
Nemrtvá zbraň je vším, co jsem 

si od vyvrcholení této série 
přál. Leeova Mašinerie říše je 
díky tomu jedním z vrcholů 

scifi této dekády a veškerou 
chválu si zaslouží.  

Tor.com

přeložila Dana Krejčová
brožovaná / 420 stran
vychází v únoru
379 Kč

Vyvrcholení military space opery 
Mašinerie říše
Šaos Jedao je při vědomí…

… a nic není takové, jak si pamatuje. 
Je opět mladým, neznámým kadetem v těle 
starce, generála velícího elitnímu sboru. A je 
nejobávanějším i nejzatracovanějším mužem 
v celé galaxii.

Jedao má od hexarchy nirai Kujena rozkaz 
znovu dobýt roztříštěné kusy hexarchátu. Jenže 
si vůbec nepamatuje, že byl kdy vojákem, natož 
generálem, a kelští vojáci pod jeho velením 
ho nenávidí kvůli nějakému masakru, ale on 
si nevzpomíná, že by něco takového spáchal.

Kujenova přátelskost nedokáže zakrýt 
skutečnost, že nirai Kujen je tyran. A co je horší, 
Jedaa a Kujena se snaží zničit nepřítel, který 
o Jedaovi ví víc než Jedao sám.

Yoon Ha Lee
Nemrtvá zbraň

„
Díky Becky Chambersové se 

space opera ubírá zcela novým 
a nečekaným směrem; její knihy 

mi přinášejí spoustu radosti.  
Ben Aronovitch, autor best-

selleru Řeky Londýna

Becky Chambersová
(nar. 1985) vyrůstala v rodině se 
silným zájmem o kosmické vědy 
a umění. Živila se mimo jiné 
tvorbou technické dokumentace, 
jako barmanka nebo asistentka 
produkce. Její první román Dlouhá 
cesta na malou, rozzlobenou planetu 
(2014, česky 2017) ze série Poutníci 
získal nominace například na ceny 
Arthur C. Clarke Award, Kitschies 
a Baileys Women’s Prize for Fiction. 

Volné pokračování Dvě místa 
na slunci (2016, česky 2018) bylo 
nominováno na cenu Hugo. Zatím 
posledním dílem volného cyklu, 
který v roce 2019 získal cenu Hugo 
pro nejlepší sérii, je Zpráva o životě 
vesmířanů (2018, česky 2019).

Foto © Bára Hlín Kristjánsdóttir

přeložila Lucie Bregantová
vázaná / 180 stran
vychází v květnu
299 Kč

Scifi novela od autorky oceňované 
série Poutníci
Ke konci dvacátého prvního století učinili vědci 
průlom: prostřednictvím revoluční metody 
známé jako somaformace dokážou kosmonauti 
dlouhodobě přežít v nepřátelském prostředí 
mimo Zemi. Když už se lidé nemusí nechat 
omezovat křehkostí svých těl, jsou konečně 
schopni cestovat ke vzdáleným exoplanetám, 
o nichž se soudí, že se na nich skrývá život.

Jeden z takových týmů tvoří i  Ariadne 
O’Neil lová a její tři kolegové. Vydávají se 
na misi, která má za úkol prozkoumat čtyři 
obyvatelné světy. Ale zatímco Ariadne cestuje 
tělesnými formami i časem, mění se i kultura 
na Zemi. Vzhledem k tomu, že domovská 
planeta na své vyslance možná už dávno 
zapomněla, začíná Ariadne zaznamenávat 
příběh zázraků a nebezpečí své mise v naději, 
že někdo doma mu snad bude naslouchat.

Becky Chambersová
S pokorou a nadějí

https://hostbrno.cz/nemrtva-zbran
https://hostbrno.cz/s-pokorou-a-nadeji
https://www.hostbrno.cz/chambersova-becky
https://www.hostbrno.cz/lee-yoon-ha
http://tor.com


Tomi Adeyemiová

V šesti letech Zélie na vlastní oči viděla, 
jak královské stráže oběsily její matku 
na stromě. Nikdy na to nezapomněla.

Orïšské království bylo kdysi plné ma-
gie: žili zde mažiové s tmavou kůží a ne-
poddajnými bílými vlasy, kteří od bohů 
získali magické schopnosti. Vzdouvači 
poroučeli vlnám, Snovači dovedli ovlá-
dat mysl a sny, Ženci bděli nad životem 
a smrtí. Časem však jejich populace kle-
sala a v Orïše z nich nakonec zbyla pou-
há menšina utlačovaná šlechtici. Z ma-
gie a bílých vlasů, které ji symbolizovaly, 
začali mít lidé strach. Nenávist k ma-
žiům vyvrcholila Nájezdem, při němž je 
orïšský král všechny vyvraždil a magie 
ze světa zmizela. 

O jedenáct let později získá Zélie 
díky náhodnému setkání s princeznou 
Amari posvátný svitek. S jeho pomocí 
je možné obnovit spojení s bohy a vrátit 
Orïšanům magii na dalších sto let. Zé-
lie se spolu s Amari a bratrem Tzainem 
vydává na dobrodružnou cestu divokou 
džunglí i vyprahlou pouští. Zemí se po-
tulují gépardairy a leonairy, ve vodách 
číhají pomstychtiví duchové a krásné 
vesnice z písku či ze železa odhalují své 
temné stránky: otroctví a korupci.

Aby se Zélii podařilo magii opět pro-
budit, bude muset přelstít korunního 
prince Inana, Amarina bratra, který si 
umínil, že prastarou magii vymýtí ze 
světa jednou provždy… 

Tomi Adeyemiová

je nigerijsko-americká spisovatelka. Vy-
studovala anglickou literaturu na Har-
vardově univerzitě a poté získala stipen-
dium ke studiu západoafrické mytologie 
a kultury v brazilském Salvadoru. Nyní 
vyučuje tvůrčí psaní v kalifornském 
San Diegu. Její debut Děti krve a kostí 
(2018) je inspirován jorubskou duchov-
ní tradicí. Kniha si okamžitě získala 
skvělé čtenářské ohlasy, zařadila se mezi 
bestsellery � e New York Times a práva na 
překlad se prodala do dvaceti šesti zemí. 
Druhý díl trilogie Odkaz Orïši, nazvaný
Děti ctností a pomsty, připravuje naklada-
telství Host na rok 2019.
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Zabili mi matku.
Sebrali nám magii.

Pokusili se nás pohřbít.

Teď povstaneme.

Seznamte se s Tomi Adeyemiovou, novou
J. K. Rowlingovou. Ano, opravdu je tak dobrá. 

Entertainment Weekly

Adeyemiová vypráví příběh, který je prostoupen 
magií a zároveň odsuzuje apatii tváří v tvář nespra-
vedlnosti. Propracované postavy, ohrožené hodnoty 

a kaleidoskopický děj strhnou čtenáře stejně jako 
tempo mířící k závěru, jenž přináší stejné množství 

otázek jako odpovědí. 
Publishers Weekly

Román, který je téměř nemožné odložit.
USA Today

399 Kč
isbn 978-80-7577-228-2
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„
Seznamte se s Tomi Adeyemiovou, novou 

J. K. Rowlingovou. Ano, opravdu je tak dobrá.  
Entertainment Weekly

Tomi Adeyemiová
(nar. 1993) je nigerijsko -americká 
spisovatelka. Vystudovala anglic-
kou literaturu na Harvardu a poté 
získala stipendium ke studiu 
západoafrické mytologie a kultury 
v brazilském Salvadoru. Nyní 
vyučuje tvůrčí psaní v kaliforn-
ském San Diegu. Její debut Děti 
krve a kostí (2018, česky 2018) si 
okamžitě získal skvělé čtenářské 
ohlasy a zařadil se mezi bestsellery 

The New York Times a práva 
na překlad se prodala do více než 
třiceti zemí. Druhý díl trilogie, 
nazvaný Děti pravdy a pomsty, 
vyšel anglicky koncem roku 2019. 
K českému vydání připravujeme 
i závěrečný díl trilogie Odkaz Orïši.

Foto © Ronke Champion-Adeyemi

přeložila Veronika Volhejnová
vázaná / 415 stran
vychází v únoru
399 Kč

Tomi Adeyemiová
Děti pravdy a pomsty

Pokračování bestsellerové série Odkaz Orïši 
od přední autorky africké fantastiky
Zélii a Amari se podařilo zvítězit v téměř 
beznadějném boji a navrátit do Orïši magii. 
Jenže rituál byl silnější, než tušily, a znovu 
zažehl magické schopnosti nejen mažiů, ale 
i šlechticů s magickými předky.

Teď se Zélie musí pokusit sjednotit mažie 
v zemi, kde je nepřítel skoro stejně silný jako 
oni. A poté co se šlechta spojí s vojskem, aby 
si udržela vládu nad Orïšou, Zélie se pouští 
do boje za Amariino právo na trůn. Jedině to 
totiž ochrání mažie před hněvem monarchie.

Občanská válka se zdá nevyhnutelná 
a před Zélií stojí doposud nejtěžší úkol: musí 
najít způsob, jak zemi sjednotit — jinak se jí 
Orïša rozpadne před očima.

„
Adeyemiová v druhém dílu 
série Odkaz Orïši zvyšuje 

obrátky a rozšiřuje mytologii 
světa, zatímco opěvuje jednotu 

a předvádí marnost nenávisti 
a odplaty. Živý a hluboký 

příběh, plný akce a napětí.  
Publishers Weekly

Young adult

https://hostbrno.cz/deti-pravdy-a-pomsty
https://www.hostbrno.cz/adeyemiova-tomi


Emilia Dziubaková

Host

71

Pro děti a mládež

přeložila Barbora Kolouchová
vázaná / 64 stran
vychází v dubnu
399 Kč

5+Hurá! Nová 
kniha od autorky 

Roku v lese!

Emilia Dziubaková
(nar. 1982) je jedna z nejznáměj-
ších mladých polských výtvarnic. 
Svým nezaměnitelným stylem 
ilustrovala již desítky knih v Pol-
sku i v zahraničí. Její autor-
ský projekt, leporelo Rok v lese 
(2015, česky 2017),  patří v sou-
časné době k nejprodávanějším 
dětským knihám u nás. Půvab-
nými obrázky doprovodila také 

knihy Przemysława Wechte-
rowicze  Obejmi mě, prosím (2013, 
 česky 2017) a Nerozluční přátelé 
(2018, česky 2019).

Foto © Piotr Dziubak

„
Každý z nás ji v dětství měl — 

milovanou encyklopedii o zvířatech. 
Tahle je výjimečná svým obsahem 

i výtvarným zpracováním. Jeli 
její autorkou Emilia Dziubaková, 

je to sázka na jistotu.

Zvířata jsou skuteční mistři stavitelé. Tato 
pozoruhodná encyklopedie představuje jejich 
nejúžasnější projekty.
Nadzemní i podzemní stavby, plovoucí domy 
i podvodní konstrukce, rodinná obydlí, více-
generační sídla i celá sídliště — to všechno 
důkladně prozkoumala a nakreslila Emilia 
Dziubaková, autorka oblíbeného Roku v lese.

Připravte se na solidní dávku informací 
a zajímavostí ze světa zvířat na fascinujících 
ilustracích, které vás vtáhnou do korun stromů, 
nitra termitiště nebo třeba až k základům 
bobří hráze. Ptáci, hmyz, ryby, hlodavci, 
šelmy… ti všichni si budují obydlí. Včely jsou 
odbornice na geometrii, lemčíci recyklují 
odhozené plasty (výhradně modré!) a chrostíci 
by zase mohli vést kurzy kreativního designu. 
Od zvířecích stavitelů se zkrátka máme co učit. 
Inspekce po zvířecích stavbách může začít!

Emilia Dziubaková
Stavitelé z říše zvířat

https://hostbrno.cz/stavitele-z-rise-zvirat
https://www.hostbrno.cz/dziubakova-emilia
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Dědu Pettsona a jeho roztomilého 
kocourka Fiškuse už znáte.

Ale jestlipak víte, jak vlastně děda
k mluvícímu kocourkovi přišel? 

Inu, to bylo tak… Děda Pettson žil úplně sám a bylo mu smutno. 
Na ženění už byl trochu starý, hovory se slepicemi stály 

za pendrek, a tak mu sousedka přinesla mňoukající krabici. 
Odkdy krabice mňoukají? A odkdy kocouři mluví?

Co jsou to myšpulky a kdo Pettsonovi ztrácí boty a ponožky? 
Zeptejte se Pettsona! 

Hurá, svět geniálních ilustrací Svena Nordqvista je zpět!
Schválně, kdo objeví legračnější detail! Noční stolek na lyžích? 
Vejce, co rostou na stromě? Zašpuntovaný okap? Tak do toho!

279 Kč
isbn 978-80-275-0342-1

3+

Přečti si také:

Sven Nordqvist

Host

Jak Fiškus
sázel masovou

kuličku

73

Pro děti a mládež

3+
přeložila Jana Chmura  
Svatošová
vázaná / 32 stran
vychází v únoru
299 Kč

Sven Nordqvist
(nar. 1946) je spisovatel a ilustrá-
tor na plný úvazek už od osmdesá-
tých let, kdy díky příběhu Dort 
pro Fiškuse (1985, česky 2020) 
přišel na svět stařík Pettson se 
srdcem malého rošťáka a jeho 
nestárnoucí kocourek. Knížky 
o Pettsonovi a Fiškusovi, které 
okouzlují už několikátou generaci, 
byly přeloženy do neuvěřitelných 

pětapadesáti jazyků a po celém 
světě se prodalo přes patnáct 
milionů výtisků.

Foto © Danne Eriksson

„
Když Pettson s Fiškusem začnou 

na jaře obdělávat zahradu, 
můžete si být jistí, že to jako 

obvykle skončí pořádným 
popraskem!

Nač pěstovat 
zeleninu, 

která nikomu 
nechutná?

Krásný jarní den přímo vybízí k práci 
na zahradě. Děda Pettson zryl půdu, zasel 
semínka a vysadil brambory. Filuta Fiškus, 
který s Pettsonem rozhodně nesdílel před-
stavu, že v zeleninové zahradě se má pěstovat 
zele nina, si zasadil své nejoblíbenější jídlo — 
masovou kuličku! Už se těšil, jak mu z jedné 
vyroste aspoň pět dalších (jako u brambor!), 
jenže… Zasadit je jedna věc. Ale uhlídat, aby 
ze sadby vůbec něco vzešlo, to je věc druhá, 
a jak se ukázalo, náramně zapeklitá! Zvlášť 
když se do toho zapletou nenechavé slepice, 
nenasytné prase a věčně přežvykující krávy.

Sven Nordqvist
Jak Fiškus sázel 
masovou kuličku

https://hostbrno.cz/jak-fiskus-sazel-masovou-kulicku
https://www.hostbrno.cz/nordqvist-sven
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Pro děti a mládež

3+
přeložila Eva Sládková
vázaná / 30 stran
vychází v dubnu
349 Kč

„
V téhle knížce si každý najde svou 
vysněnou školu. Naším favoritem 

je jednoznačně lenochodí třída. 
Co se tam učí, to vám povíme, 

až se trochu prospíme…  
Pavla a Eva, redaktorky 
dětské literatury, Host

Marianne Dubucová
(nar. 1980) je francouzsky píšící spi-
sovatelka, výtvarnice a ilustrátorka 
z Kanady. Její knihy byly přeloženy 
do více než dvaceti jazyků a zís-
kala za ně řadu ocenění. Její knihy 
Pošťák Myšák doručuje (2018), 
Prázdniny pošťáka Myšáka (2019) 
a Račte dál! (2020) si už získaly 
srdce mnoha českých dětí.

Foto archiv autorky

Jaká je ta nejlepší škola na světě? Veverčí? 
Vlčí? Želví? Možná od každé trochu.
Je ráno a všechna zvířátka upalují do  školy. 
Každá škola je ale jiná! Pom chce nahlédnout 
do všech a připravit se na příští rok, až pů-
jde do školy také. Oblíbí si králičí, kde se sčí-
tají mrkve a saláty, nebo myší, ve  které se učí 
geometrie sýrů? Nebo se nadchne pro Puš kvor-
covu žabí uměleckou  školu, kde se maluje, kutí 
a muzicíruje? Jedno je jasné — nejsladší obědy 
se podávají v medvědí školní jídelně!

Marianne Dubucová vytvořila další krás-
nou a vtipnou knihu! Určitě se stane základní 
literaturou pro všechny malé zvědavé skřítky, 
kteří už se nemůžou dočkat, až se brány školky 
či školy otevřou i pro ně. Připravte je na tento 
velký krok včas a důkladně, ať se pak nemají 
čeho bát.

Milovníci 
pošťáka Myšáka, 

pozor! Další 
vtipná kniha plná 

zvířátek je tu.

Marianne Dubucová
Směle do školy

https://hostbrno.cz/smele-do-skoly
https://www.hostbrno.cz/dubucova-marianne
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Pro děti a mládež

3+

„
Mimochodem, všimli jste si, že jeden 

z kamarádů je na vozíku? Že ne? A tak to 
taky má být. Protože na tom není nic moc 

k všímání. Každý jsme prostě nějaký. 
Jeden má dvě křídla, jiný čtyři nohy 

a další třeba čtyři kolečka…

ilustroval Max Fiedler
přeložila Kateřina Klabanová
vázaná / 34 stran
vychází v dubnu
329 Kč

Patrick Wirbeleit
(nar. 1971) je německý autor 
dětských knih a komiksů. Sám je 
zručný kreslíř a řadu titulů jiných 
autorů pro změnu ilustroval.

Foto archiv autora

Max Fiedler
(nar. 1977) je německý ilus-
trátor, animátor a designér 
počítačových her.

Foto © Christian Rolfes

Přidejte se k výpravě zvířecích ka-
marádů — bobra, čolka, straka pouda 
a ježka — a procestujte s nimi svět 
křížem krážem. Vystoupejte na vrchol 
hory, prozkoumejte jeskyni, odpočiňte 
si v lese a profrčte rušným městem. 
Zamiřte do oblak či na mořské dno 
a kochejte se krásnými ilustracemi 
plnými vtipu a překvapení. Poklady 
se totiž nenalézají jen na opuštěných 
ostrovech, ale naštěstí i na stránkách 
knih. Tahle s neuvěřitelnou lehkostí 
zveršovaná kniha v trefném překladu 
Kateřiny Klabanové je jich plná.

Patrick Wirbeleit
Tonička už všude byla

Kamarádi dobří,
strakapoud a bobřík,

ježek, čolek 
s beruškou

na výpravu velkou 
zvou!

https://hostbrno.cz/tonicka-uz-vsude-byla
https://www.hostbrno.cz/wirbeleit-patrick
https://www.hostbrno.cz/fiedler-max
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Pro děti a mládež

5+
přeložila Eva Sládková
vázaná / 96 stran
vychází v únoru
349 Kč

Johan Troïanowski
(nar. 1985) je francouzský výtvar-
ník, spisovatel a autor grafických 
románů a komiksů. Založil asociaci 
na podporu a propagaci grafických 
románů a organizuje workshopy 
pro děti.

Foto archiv autora

„
Dopřejte dětem radost ze čtení, 

které je bude bavit, probudí 
jejich představivost a aktivně 

je zapojí do děje.

Není princezna jako princezna. Růža nosí 
proužkované tričko, kecky a na její ohnivě 
zrzavé hlavince byste korunu hledali marně. 
Co taky s ní? Při všech dobrodružstvích by jí 
jen překážela. A že o ně cestou na legendární 
vodní karneval v Jezeří nebude nouze. Vlk 
v temném lese? Hrozivý obr? Nebezpeční 
únosci? Do čeho všeho se ta Růža ještě zaplete? 
A bez vaší pomoci se z bryndy nedostane! Ode-
žeňte vlka, proveďte ji bludištěm křivolakých 
uliček a pomozte jejím přátelům najít cestu 
přes močál!

Ohňostroj barev, nápaditý příběh s vtipnou 
pointou, komiksová forma a interaktivní úkoly 
pro malé čtenáře. Ti jsou vtaženi přímo do děje, 
jako by je Růža popadla za ruku a vzala s sebou 
na dobrodružnou výpravu. Nezní to jako 
pohádka? Komiksová pohádka!

Bezprostřední hrdinka si získá srdce všech 
a cestou rozbije i pár pohádkových stereotypů.

Komiksová 
pohádka pro 
neposedná 

robátka!

Johan Troïanowski
Růža
Zachraňte princeznu!

https://hostbrno.cz/ruza
https://www.hostbrno.cz/troianowski-johan
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Pro děti a mládež

5+

Alla Hutničenko
je ukrajinská autorka, původní pro-
fesí ekoložka. Šťastná matka dvou 
dětí žije v Bohuslavi, v Kyjevské 
oblasti.

Foto archiv autorky

Julija Kolomojec
je ukrajinská výtvarnice. Vystu-
dovala knižní ilustraci na Národní 
akademii výtvarného umění 
a architektury v Kyjevě. V současné 
době se živí počítačovou grafikou.

Foto archiv autorky

„
Malý Ondra ještě přesně neví, čím 
bude, až vyroste. Má ale obrovské 
štěstí — může se inspirovat ve své 

rodině, kde není o zajímavé 
profese nouze.

Ahoj, jmenuju se Ondra, a až vyrostu, budu 
nejspíš objímat pandy jako moje sestra Irena, 
která je veterinářkou v zoo. Anebo cvičit psy 
jako sestřenice Lili. Ale možná se nakonec sta-
nu astronomem nebo pilotem horkovzdušného 
balonu. To bych moc chtěl! A co třeba včela-
řem? V naší rodině se najde tolik zajímavých 
povolání! Moje máma pracuje jako květinářka, 
táta je paleontolog, děda ochutnávač čajů a ba-
bička tlumočnice znakové řeči. A to zdaleka 
není všechno! Pojď, povyprávím ti, co moji 
příbuzní dělají a co k tomu potřebují. A jednou 
se třeba spolu potkáme na nebi v balonu!

Knížka plná názorných ilustrací s popisky 
představuje řadu nezvyklých, užitečných 
i vzrušujících profesí. Ideální pro předškoláky 
a malé školáky, kteří začínají přemýšlet, čím by 
jednou chtěli být.

O jakém 
povolání 
sníš ty?

ilustrovala Julija Kolomojec
přeložila Jiřina Dvořáková
vázaná / 88 stran
vychází v květnu
349 Kč

Alla Hutničenko
Neobyčejná povolání

https://hostbrno.cz/neobycejna-povolani
https://www.hostbrno.cz/hutnicenko-alla
https://www.hostbrno.cz/kolomojec-julija


83

Pro děti a mládež

5+
ilustrovala Petra Lukovicsová
vázaná / 146 stran
vychází v květnu
349 Kč

Jakub Špičák
(nar. 1974) se živí jako softwarový 
inženýr. K psaní ho inspirují jeho 
dva synové. Píše autenticky a bez 
literární manýry o obyčejných 
věcech, na které se mezi online 
konferencemi a počítačovými 
nákupy občas zapomíná.

Foto © Lucie Kopcová

Petra Lukovicsová
(nar. 1980) je slovenská ilustrá-
torka na volné noze a dvojnásobná 
máma. Vystudovala tvorbu hraček, 
v současné době se věnuje výhradně 
ilustraci a volné tvorbě.

Foto archiv autorky

„
Mají všechno — mobil, počítač, 

klidně i bazén za domem —, 
ale vlastně vyrůstá každé tak 
trochu samo. Nechme i dnešní 

děti zažít dobrodružství 
v partě. Aspoň v knížce!

Honzíkova cesta 
pro jednadvacáté 

století.

Zapomeňte na JZD a sousedovic kozu, tahle 
knížka je určena dětem, které vyrůstají 
s mobilem.
Kubík právě přinesl vysvědčení z první třídy 
a začínají mu prázdniny! Jenže táta nestihl 
nachystat bazén a maminka nemá čas, protože 
cvičí u videa. Naštěstí existují babičky a dědeč-
kové, kteří vůbec nemusí být pohádkoví. A ani 
v nejmenším nevadí, že neumějí na počítači 
vypnout Caps Lock.

Pokud jste zapomněli, jaké bývaly 
prázdniny mezi bytovkami, začtěte se s dětmi 
do Kubíkovy cesty. Není to návod, jak vrátit 
dětem svobodu v trávení volného času (i když 
se samozřejmě můžete nechat inspirovat), je to 
prostě skvělé čtení o dětech pro děti. Kapitoly 
tak akorát dlouhé na předčítání před spaním 
a příběh, který je prostý, ale vtáhne vás svou 
upřímností. Kdo po přečtení nedostane chuť 
projet se na labutích a uzavřít přátelství na celý 
život, ať zvedne ruku!

Jakub Špičák
Kubíkova cesta

https://hostbrno.cz/kubikova-cesta
https://www.hostbrno.cz/spicak-jakub
https://www.hostbrno.cz/lukovicsova-petra


Obálku připravujeme

Marek Baroš:
Pohádky ze skládky
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Pro děti a mládež

4+
ilustrovala Ester Nemjó
vázaná / 88 stran
vychází v červnu
349 Kč

Marek Baroš
(nar. 1973) žije a pracuje ve Valaš-
ském Meziříčí. V roce 2002 vydal 
vlastním nákladem knihu pro děti 
Pohádka Vánoc. Jeho Pohádky 
ze skládky nastudoval jako divadel-
ní představení loutkářský spolek 
Kacafírek z Chrudimi.

Foto archiv autora

Ester Nemjó
(nar. 1992) je absolventka Ate-
liéru filmové a televizní grafiky 
na  UMPRUM. Věnuje se malbě 
obrazů, knižní ilustraci, animo-
vanému filmu, grafice, keramice 
a hudbě.

Foto archiv autorky

„
Zábavný příběh pro 

malé čtenáře je svérázným 
podobenstvím o „životě 

po životě“ ve světě hraček. 
Vyzařuje z něj srdečnost, 

opravdovost a naděje.

Panenka Bibi, půvabná plavovlasá bárbínka, 
si šťastně žije u holčičky Žandy ve vysokém 
domě. Jednoho dne ale v zápalu hry přijde 
o nohu a Žanda, která si s tím vůbec neví 
rady, ji v úleku vyhodí do popelnice! V krabici 
od pizzy, bez nohy i bez šatů putuje kráska 
Bibi na smetiště. Je tohle konec pohádky? Ale 
kdepak! Pohádka teprve začíná.

Jednonohé panenky se na skládce ujmou 
nevšední přátelé: mlsný Méďa s laskavým 
srdcem, galantní Kovboj a hranatý Robot. Po-
můžou jí zařídit si nový život a Bibi zjistí, jak 
obrovskou cenu má nezištná pomoc a přátelství. 
Se svými novými přáteli prožije nejedno dobro-
družství, a možná se jí dokonce podaří vrátit 
k Žandě do pokojíčku!

Marek Baroš
Pohádky ze skládky

Co se děje 
s hračkami, 

když je někdo 
vyhodí?

https://hostbrno.cz/pohadky-ze-skladky
https://www.hostbrno.cz/baros-marek
https://www.hostbrno.cz/nemjo-ester


RobeRto Santiago

hoSt

Záhada neproveditelné loupeže

87

9+

„
Fotbalový klub Soto Alto není 

jen obyčejný školní tým. My jsme 
Fotbaláci! Uzavřeli jsme dohodu: 

nikdo a nic nás nerozdělí. 
Vždycky budeme hrát spolu. 

Ať se děje cokoli.

Roberto Santiago
(nar. 1968) je španělský spisova-
tel, scenárista, filmový režisér 
a dramaturg. Napsal přes dvacet 
románů pro děti a mládež. Největší 
úspěch slaví právě se sérií Fotba
láci, která má v současné době již 
osmnáct dílů, vychází v šestnácti 
zemích a v domovském Španělsku 
se stala bestsellerem — prodaly se 
již tři miliony výtisků. Česky již 
vyšly tituly Záhada usínajících 

rozhodčích (2018), Záhada sedmi 
gólů do vlastní branky (2019), Záha
da fantoma v bráně (2019) a Záhada 
jestřábího oka (2020).

Přidej se k nám, 
bereme i holky! 

Fotbaláci

ilustroval Enrique Lorenzo
přeložila Romana Bičíková
vázaná / 334 stran
vychází v dubnu
369 Kč

A je tu nový zapeklitý případ pro Fotbaláky! 
Tentokrát je v sázce osud celého klubu.
V Malé Seville se právě koná světová výstava 
Poklady starověkého Egypta. Na slavnostní 
zahájení se vypravilo snad celé město. A právě 
tehdy se stane něco neuvěřitelného, nepřed-
stavitelného, nemožného… Před zraky všech 
někdo ukradne ten nejvzácnější klenot! A jako 
náhodou zrovna ve chvíli, kdy si faraonovu 
komnatu prohlíží i naše parta. Jak Fotbaláci 
prokážou svou nevinu? Zvlášť když vyjde 
na jevo, že týmu Soto Alto chybějí peníze 
a hrozí mu zánik. Mají snad tyto dvě věci něco 
společného? Fotbaláci hrají o čas. Pokud chtějí 
svůj tým zachránit, musí okamžitě zjistit, kdo 
má loupež na svědomí.

Další díl úspěšné série knih, v nichž se 
sice hlavně hraje fotbal, ale jde také o vztahy 
a napínavé detektivní záhady.

Roberto Santiago
Fotbaláci 5: Záhada 
neproveditelné loupeže

Pro děti a mládež

https://hostbrno.cz/zahada-neproveditelne-loupeze
https://www.hostbrno.cz/santiago-roberto


Pavel KlusákPavel Klusák

Československý
příběh

GOTT H
os

t

88 89

Ukázka z knihy
Zpočátku svůj repertoár evidentně hledal: 
a musel si projít různými kruhy nikoli pekla, 
ale dobových zvyklostí, které se k němu 
často nehodily. Zpětně je poutavé i zábavné 
to sledovat. Zpíval taneční písně s ozvěnou 
padesátých let, Ferdinand Havlík mu složil 
rock’n’roll, nazpíval celou řadu kovbojských 
a pseudotrampských písní. Když přišla móda 
twistu, twistoval; ale zásadní zapeklitost 

tvořily texty a vyznění. Gott těžko mohl 
jít proti tehdejšímu stylu, takže v jednom 
kuse zakopával o nějaké slovní hříčky, texty 
se společenským naučením a záležitosti 
jakoby odpovědně humorné, satirické. […] 
Jiřímu Suchému po letech Gott svěřil, že svá 
semaforská komická čísla, tedy písně Saně 
a Zdvořilý Woody, víceméně nesnášel.

vázaná / 352 stran
vychází v červnu
399 Kč

Pavel Klusák
(nar. 1969) je český hudební 
publicista, scenárista, filmař 
a kurátor. V minulosti pracoval 
jako redaktor časopisů Týden, 
Respekt či přílohy Orientace 
Lidových novin. Jeho texty se 
objevují na serveru Aktuálně.cz 
či v Deníku N. Pro Český rozhlas 
připravil seriály o přelomových 
skladatelích posledního půlstoletí 
či o pop-music v normalizovaném 

Československu. Působí jako 
hudební kurátor Mezinárodního 
festivalu dokumentárních filmů 
Ji.hlava. Je režisérem filmu Hudba 
Zdeněk Liška (2017) a autorem 
studie Co je nového v hudbě (2018) 
či osobní hudební encyklopedie 
Uvnitř banánu (2020). Žije v Praze, 
má tři děti.

Foto archiv autora

Pavel Klusák
GOTT
Československý příběh

Na počátku byla hvězda. Pak přišla 
popmusic.
Karla Gotta znali desítky let všichni občané 
Československa. Jako největší domácí 
hvězda své doby byl výjimečný a zároveň 
každodenně přítomný. Nikdy u něj nešlo 
jen o písničky a o osud jedné hvězdy. Jeho 
příběh byl příběhem Československa: Gott 
často artikuloval a zároveň umocňoval náladu 
ve společnosti. V šedesátých letech prožíval 
velký třesk československé pop-music, 
pomáhal ji vynalézt a spolu s publikem se 
opájel její čerstvostí. Po roce 1968 normali-
zované Československo stagnovalo a Gott byl 
zásadní součástí jeho stojatých vod. V osm-
desátých letech se snažil oklepat z té nejhorší 
nesvobody a hledal prostor mezi nezávislostí 
a přežíváním — stejně jako většina společnosti. 
V letech devadesátých se pak Karel Gott 
rozhlížel, jak vše přetavit do nového začátku 
a podnikat.

Dobová média a hudební průmysl, tichá 
vyjednávání mezi mocí a zábavou, instituce 
státního monopolu, kultura izolovaná a záro-
veň mnohdy dotovaná, zvládnuté řemeslo i to 
nejtemnější z protekcionářského popového 
byznysu — toho všeho se příběh Karla Gotta 
dotýká. Zároveň je to příběh muže, který 
možná jako první v Československu pochopil, 
jak se dělá sláva. Kniha GOTT hudebního 
publicisty Pavla Klusáka všechny tyto příběhy 
vypráví a črtá přitom plastický obraz společ-
nosti a kultury Československa od padesátých 
do devadesátých let minulého století.„

Klusák namísto Gottahvězdy 
sleduje Gottafenomén, kulturní 

a společenský spletenec 
artikulující politické předpoklady 
své doby a zároveň formující její 

umělecké a mediální formy.

Populárněnaučná

https://hostbrno.cz/gott
https://www.hostbrno.cz/klusak-pavel


Beton  
a hlína

Rozhovory o šetrnosti 
a udržitelnosti 

ve městě

Viktorie
Hanišová

HostKlimax

Populárněnaučná

90 91

brožovaná / 264 stran
vychází v dubnu
299 Kč

Ukázka z knihy
Mám kolem sebe tolik lidí, kteří vymysleli 
a založili projekty, jež prospívají životnímu 
prostředí, a přitom je mimo komunitu lidí, 
kteří se aktivně angažují, často nikdo nezná. 
Dnes sice už prakticky není nikdo, kdo by 
nevěděl, co je to komunitní zahrada, vědí ale 
všichni, že se na komunitních zahradách také 
chovají zvířata, která se dají „adoptovat“? 
Vědí lidé, co to je sdílená dílna a z jakých 

principů vychází cirkulární ekonomika 
nebo uzavřený cyklus jídla? Jsou obyvatelé 
měst obeznámeni s tím, že bioprodukty lze 
jednoduše koupit přímo od zemědělců, aniž 
by pro ně museli někam jezdit autem? A tak 
se zrodila myšlenka napsat Beton a hlínu.

Viktorie Hanišová
(nar. 1980) pochází z Prahy. 
Na Univerzitě Karlově vystudovala 
anglistiku a germanistiku a věnuje 
se překladatelství. Spisovatelsky 
debutovala v roce 2015 příznivě 
přijatým románem Anežka o ne-
funkčním vztahu matky a adoptivní 
dcery, o skrytém rasismu a stereo-
typech. V roce 2018 následoval ro-
mán Houbařka o dětském traumatu 
a domácím násilí. Volnou trilogii 

knih o mateřství a traumatech 
zakončila v roce 2019 románem 
Rekonstrukce o vyrovnávání se 
se sebevraždou rodiče. V roce 2020 
jí vyšla povídková sbírka Dlouhá 
trať, volně propojená motivem 
sebevraždy.

Foto © Vojtěch Vlk

Viktorie Hanišová
Beton a hlína
Rozhovory o šetrnosti a udržitelnosti  
ve městě

Klimatická krize se městům nevyhýbá. 
A lidé z měst se nevyhýbají klimatické krizi.
Většina obyvatel západního světa žije 
ve městech. V prostředí, které v naší kulturní 
představivosti nahradilo přírodu, v „betonové 
džungli“. Život ve městě si proto automaticky 
spojujeme s jejím opakem — s kariérou, 
rychlostí, pokrokem, civilizací. Globální per-
spektiva klimatické krize však ukazuje, že nic 
není vzdálenější pravdě: požáry, povodně 
ani sucho se na adresu neptají. Ke stejnému 
zjištění se však dá dojít i pozorným lokálním 
zkoumáním. Tu je záhon, odněkud smrdí 
kompost, všude bzučí včely, tamhle někdo 
vysadil strom, v obchodě se prodávají vejce 
od nespoutaných slepic, kytička na kaváren-
ském stolku je z náletových rostlin…

Spisovatelka Viktorie Hanišová v knize 
Beton a hlína prostřednictvím třinácti roz-
hovorů zachycuje rozmanitou snahu lidí žít 

udržitelně a zodpovědně i v hektickém pro-
středí měst. Zpovídá nadšence z komunitních 
zahrad i aktivisty ze zahrádkářských kolonií, 
pražské včelařky, organizátory kompostova-
cích systémů či provozovatele bezobalového 
obchodu. Každý osud i přístup se liší, avšak 
v jednom ohledu mají všichni zpovídaní 
stejně jasno — na kritickou otázku „Co dělat?“ 
odpovídají jednoznačně: „Něco!“„

Co já mám komu co kázat, vždyť 
se sama nijak moc neangažuju 
a zvlášť šetrný život, jak jsem 
zjistila, taky nevedu. Možná 

tak mí kamarádi, se kterými se 
scházím na komunitní zahradě 
nebo v bezobalovém obchodě, 

ti by třeba věděli víc…

https://hostbrno.cz/beton-a-hlina
https://www.hostbrno.cz/hanisova-viktorie


MASHA GESSEN

HOST

Když Gessen mluví o autokracii,
tak raději poslouchejte.
the new york times

Populárněnaučná

92 93

přeložil Tomáš Kačer
brožovaná / 320 stran
vychází v srpnu
369 Kč

Ukázka z knihy
Když se v roce 2016 zjevil Trump […], 
mnozí z nás uklidňovali sami sebe i ostatní, 
že americké instituce jsou pevnější než 
kterýkoli kandidát, ba dokonce prezident. 
Avšak po volbách toto ujišťování vyznívalo 
naprázdno. Varovala jsem čtenáře: „Instituce 
vás neochrání.“ Vycházela jsem ze zkuše-
ností při psaní reportáží o Rusku, Maďarsku 
a Izraeli — tří zemí, které se od Spojených 

států sice velmi liší, a zároveň je každá jiná. 
Nicméně jejich instituce se zhroutily nápadně 
podobným způsobem. Nemohla jsem tušit, 
jestli obdobně selžou rovněž ty americké, ale 
věděla jsem dost na to, abych mohla prohlásit, 
že absolutní víra v instituce není na místě.

Masha Gessen
(nar. 1967) je americká novinářka, 
politická aktivistka a spisova-
telka ruského původu. Identifi-
kuje se jako nonbinární, zasazuje 
se za práva LGBTQ+ lidí v Rusku 
i v USA. Je kmenovou redaktorkou 
časopisu The New Yorker, její člán-
ky a analýzy se objevují i v dalších 
médiích jako The Washington Post, 
The New York Times, Vanity Fair, 
Los Angeles Times nebo The New York 

Review of Books. Napsala, do anglič-
tiny přeložila či se editorsky podílela 
na řadě knih popisujících minulost 
i současnost Ruska, vzestup Vladi-
mira Putina či fungování tajných 
služeb. Krátce působila jako vedoucí 
ruské mutace rádia Svobodná Evropa. 
Česky jí vyšla kniha Muž bez tváře 
(2016) o politické kariéře Vladimira 
Putina. Žije v New Yorku.

Foto © Lena Di

Masha Gessen
Přežít autokracii

Stát nás ochrání. Dokud nás nezačne 
ohrožovat.
Když se v roce 2016 stal vítězem amerických 
prezidentských voleb Donald Trump, spousta 
Američanů i lidí po celém světě se uklidňovala 
odolností amerického systému a stabilitou 
jeho institucí. Do čela světové velmoci se 
možná dostal narcistní psychopat, demo-
kracie však nestojí na osobnostech, nýbrž 
na pevném systému vah a protivah, nezávis-
lých úřadů a institucí s dlouhou a váženou 
tradicí, tradovalo se mezi západními novináři 
a komentátory. Jako jedna z mála kritizovala 
tento přístup Masha Gessen — léta strávená 
v Rusku i psaním o vládě Vladimira Putina 
jí napovídala, že přerod demokracie v auto-
kracii může být snazší a rychlejší, než by se 
mohlo zdát. Z jejího eseje „Autocracy: Rules 

for Survival“ (Autokracie: pravidla přežití) se 
proto krátce po Trumpově vítězství stal jeden 
z nejsdílenějších a nejcitovanějších článků. 
Kniha Přežít autokracii však není pouhým 
knižním rozpracováním původního eseje 
či další položkou v dlouhém výčtu Trumpo-
vých skandálů a překračování demokratic-
kých mantinelů. Gessen zkušenosti s vládou 
a kroky Donalda Trumpa z posledních čtyř 
let zasazuje do širšího politického rámce 
a srovnává je s podobným vývojem v Rusku 
či orbánovském Maďarsku.„

Když Gessen mluví o autokracii, 
tak raději poslouchejte.  

The New York Times

https://hostbrno.cz/prezit-autokracii
https://www.hostbrno.cz/gessen-masha
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V MODRÝ
NAROZEN

Pohled do neobyčejné 
mysli autistického 
savanta

 HOST

4

HOST

FLORIAN ILLIES

CO JSEM JEŠTĚ CHTĚL VYPRÁVĚT

94 95

Populárněnaučná Populárněnaučná

přeložila Lenka Kapsová
vázaná / 280 stran
vychází v červnu
349 Kč

Daniel Tammet
(nar. 1979) je britský spisovatel, 
překladatel a podnikatel. V dětství 
mu byl diagnostikován Aspergerův 
syndrom a také velmi vzácný syn-
drom učence, tzv. savantismus. 
Tammet je schopen se v krátkém 
čase naučit cizí jazyk a projevuje 
extrémní matematické nadání. 
O svých životních zkušenostech 
napsal román, básnickou sbírku 
i několik esejů. Kromě psaní 

a překládání se živí provozováním 
jazykové agentury a jako příleži-
tostný řečník.

Foto Daniel Tammet PI Palais 

de la découverte Paris by De Lorelei 

(shorturl.at/juyOZ), CC BY-SA 4.0, 

modified

„
Bestseller podle The New York 

Times a The Sunday Times

Navenek působí jako nepřístupní géniové. 
A uvnitř?
Daniel Tammet dokáže to, co jen málokdo 
na planetě. Zvládne se naučit cizí jazyk za tý-
den. Vyjmenuje zpaměti tisíce číslic v čísle pí 
a téměř automaticky řeší komplexní matema-
tické operace. A žije se synestezií — vnímá čísla 
jako barvy a naopak. Jeho životní dráha má 
však k matematické průzračnosti daleko. Výji-
mečnost zpravidla znamená také nepochopení 
a osamění, posměch a někdy i šikanu. Naro
zen v modrý den je autobiografické vyprávění 
o dětství a dospívání mimořádně inteligentního 
chlapce s Aspergerovým syndromem, génia, 
pro něhož jsou obyčejné každodenní situace 
často neřešitelnou záhadou. Světový bestseller 
přeložený do bezmála dvaceti jazyků je příbě-
hem o jedinečném prožívání citlivého chlapce 
i společnosti, která jej obklopuje a zároveň ho 
svými požadavky a představami utváří.

Daniel Tammet
Narozen v modrý den
Pohled do neobyčejné mysli  
autistického savanta

přeložil Tomáš Dimter
vázaná / 232 stran
vychází v březnu
349 Kč

„
Vynikající drby o umělcích 

a prominentech. Indiskrétní, 
zábavné, poučené.  

Stern.de

Florian Illies
(nar. 1971) vystudoval dějiny 
umění v Bonnu a Oxfordu. 
Působil v novinách Frankfurter 
Allgemeine Zeitung a týdeníku 
Die Zeit. Od roku 2019 je výkonným 
ředitelem nakladatelství Rowohlt. 
Do povědomí veřejnosti se zapsal 
knižní reflexí zkušenosti vlastní 
generace Generation Golf (Generace 
Golf, 2000) a následnými pokračo-
váními, jichž se doposud prodalo 

přes milion výtisků. Globální 
úspěch zaznamenala jeho histo-
rická mozaika 1913. Léto jednoho 
století (2012, česky 2013), přeložená 
do více než dvaceti jazyků.

Foto © Marek Pozniak

Návrat do léta jednoho století
Z knihy 1913. Léto jednoho století se ihned 
po vydání stal mezinárodní hit. Florianu Illie-
sovi se v krátkých prozaických črtách podařilo 
zachytit atmosféru odcházejícího devatenác-
tého století i záblesky toho nadcházejícího. 
Fascinující dobové výjevy z předválečné Prahy, 
Vídně či Berlína měly jedinou vadu — skon-
čily. Ke stejnému závěru dospěl naštěstí také 
Florian Illies, který proto neustal v pročesávání 
archivů, knihoven a galerií, a připravil obdobně 
hypnotické a vtahující pokračování. Opět se tak 
můžeme ponořit do životů spisovatelů, umělců 
a novinářů, kteří cítí konec jedné epochy, avšak 
nemohou tušit, co má přijít po ní.

Florian Illies
1913
Co jsem ještě chtěl  
vyprávět

https://hostbrno.cz/narozen-v-modry-den
https://hostbrno.cz/1913
https://www.hostbrno.cz/illes-florian
https://www.hostbrno.cz/tammet-daniel
http://shorturl.at/juyOZ
http://stern.de


host

JIŘÍ ZIZLER 

Aristokrat katakomb

tváře  české literatury

K životu a dílu Zdeňka Rotrekla 

Zizler_Rotrekl_obalka_finalni.indd   1Zizler_Rotrekl_obalka_finalni.indd   1 17.12.2020   14:4417.12.2020   14:44

Z břehů
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Odborná

brožovaná / 264 stran
vychází v červnu
329 Kč

Jiří Zizler
(nar. 1963) je vědecký pracovník 
Ústavu pro českou literaturu 
AV ČR. Podílel se na Lexikonu 
české literatury III a IV, Slovníku 
českých spisovatelů po roce 1945, 
byl spoluautorem a editorem 
příručky V souřadnicích volnosti 
(2008). V nakladatelství Host mu 
vyšla monografie Ivan Diviš — vý
stup na horu poezie (2013). Kritické 
a esejistické příspěvky publikuje 

v Literárních novinách, Tvaru, 
Hostu, Kritické příloze Revolver 
Revue, Souvislostech, A2.

Foto archiv autora

„
Dílo Zdeňka Rotrekla představuje 

velkou výzvu pro moderní 
českou slovesnou kulturu 

a jeho poznávání souzní s její 
demokratickou, protitotalitární 

a humanistickou orientací.

Poezie jako vztah mezi existenciálním a du
chovním, mezi všedním, mytickým a reli giózním
Osud, genezi i recepci díla Zdeňka Rot rekla 
(1920—2013) poznamenaly fatálním a dramatickým 
způsobem dějinné okolnosti. Za účast v proti-
komunistickém odboji byl v letech 1949—1962 
vězněn, po krátkém intermezzu uvolnění na sklon-
ku šedesátých let strávil následující dvě normali-
zační desetiletí jako disident, persona non grata 
a nepublikovatelný autor. S výjimkou exilových 
vydání se Rotreklova tvorba ke čtenářům dostala 
až po roce 1989.

Zizlerova monografie se věnuje celku Rot rek-
lova díla. Zaměřuje se zejména na jeho poezii, ale 
zabývá se i Rotreklovými pozoruhodnými texty 
prozaickými; kromě povídek a básní v próze 
i románem Světlo přichází potmě, který zachycuje 
jeho životní příběh v podobě svébytného jazykové-
ho i formálního experimentu, nebo rozhlasovými 
hrami a publicistikou.

Jiří Zizler
Aristokrat katakomb
K životu a dílu Zdeňka Rotrekla

Odborná

brožovaná / 350 stran
vychází v červnu
369 Kč

Petr Vurm
(nar. 1975) je odborný asistent 
na Ústavu románských jazyků 
a literatur FF MU v Brně. Po celou 
akademickou dráhu se snaží 
objevovat kouzlo francouzsky 
psané literatury z pohledu kreati-
vity a magie slova. Literární cesty 
ho v minulosti zavedly na rozcestí 
OuLiPo a Raymonda Queneaua, 
ale také do Quebeku, kde se ve své 
dizertační práci věnoval tvorbě 

a tvořivosti Réjeana Ducharma, 
pověstného Enfantôma — přízračné-
ho enfant terrible quebecké tvorby 
šedesátých let dvacátého století. 
Coby vystudovaný informatik věří, 
že vše lze spočítat, až na věci, které 
spočítat nelze.

Foto © David Konečný

„
Tajemná „místa slavností“, magie 
dlouhá 53 cm, kouzlo pařížského 
totemu. Petr Vurm bere čtenáře 

na obhlídku Afriky z druhého 
břehu Středozemního moře!

Pochopit současnou Afriku není vůbec 
jednoduché. Zveme vás tedy — společně 
s frankofonními autory z Afriky — na literární 
safari do pařížských předměstí i africké buše.
Monografie Z břehů těch druhých si klade za cíl 
podívat se na tvorbu současných frankofonních 
afrických autorů ze subsaharské Afriky z více 
úhlů pohledu a kriticky ji analyzovat v patřič-
ném historickém, společenském, kulturním a li-
terárním kontextu. Na dobře vymezeném a lo-
gicky zdůvodněném korpusu děl autor osvětluje 
stěžejní aktuální témata tohoto psaní, jako jsou 
postmoderní hybridita, míšení, migrace a exily, 
to vše na pozadí současného globalizovaného 
a stále více propojeného světa.

Petr Vurm
Z břehů těch druhých
Nové narativy, nové estetiky. Současní frankofonní 
afričtí autoři pohledem hybridity, migrací 
a světové globalizace

https://hostbrno.cz/aristokrat-katakomb
https://hostbrno.cz/z-brehu-tech-druhych
https://www.hostbrno.cz/zizler-jiri
https://www.hostbrno.cz/vurm-petr
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Odborná

Tento mladý básník je domestikovaný ve dvou 
kulturách, ve dvou jazycích (jako dítě použí-
val ruštinu, žil v Izraeli), češtinou však vládne 
dokonale. Jeho sbírka působí na první dojem 
nadreálně, ve skutečnosti však svými přesný-
mi metaforami míří k podstatnému. Je anga-
žovaná, neboť zasahuje čímsi víc než prokla-
macemi: působí přímo naléhavostí jazyka, 
tedy materiálu, v jehož řádu se každé dílo 
uskutečňuje. Zajímavě nasvěcuje intimní té-
mata, ale „umí“ i záběry s delší perspektivou, 
tedy pohled na naši minulost a přítomnost. 
Hledá a nalézá nové cesty v jazyce, to vše 
s absencí suchého, konceptuálního mučení 
slov. A nechybí generační perspektiva: tak 
naše časy vidím já a nikdo jiný.

 brožovaná / 80 stran / vychází v červnu / 229 Kč

Tim Postovit
Motýlí pavilon

Klára Goldstein
Falkenfrau

Poezie

brožovaná / 382 stran
vychází v květnu
399 Kč

„
Marxismus není cizorodým prvkem v mo
derní české kultuře, naopak představuje 

její součást. Vyrůstá z dvojznačného 
předpokladu, že poznáním měníme náš 

svět, podobně jako literatura proměňuje 
své čtenáře — osvobozuje je i připoutává.

Roman Kanda
(nar. 1976) je literární vědec, editor 
a publicista. Zabývá se marxistic-
kým myšlením o literatuře, teoriemi 
postmodernismu a moderní českou 
a polskou prózou. Je hlavním 
editorem a spoluautorem knih 
Trhliny světa. Kniha studií o Bohu
milu Hrabalovi (2016) a Podzim 
postmodernismu. Teoretické výzvy 
současnosti (2016). Připravil edici 
knihy Roberta Kalivody Moderní 

duchovní skutečnost a marxismus 
(vyjde v roce 2021) a spolupracuje 
s Filosofickým ústavem AV ČR 
na edičním projektu Sebraných 
spisů Karla Kosíka. Působí v Ústavu 
pro českou literaturu AV ČR v Praze.

Foto © Vendula Trnková

Marxismus a myšlení o literatuře je spojení 
plné mýtů, rozporů a scestí, ale také inspirací.
Publikace je po třiceti letech první knižní 
monografií zabývající se tématem donedávna 
kontroverzním, ba démonizovaným, ale dnes 
už pomalu módním. Autor v několika kapito-
lách podává hutné charakteristiky marxistic-
kého uvažování o literatuře, jež bylo ovlivněno 
zahraničními vzory i domácími myšlenkovými 
tradicemi. Všímá si klíčových vztahů, které 
prostor literárněvědného marxismu vymezují — 
poměru literatury ke skutečnosti, společnosti 
i k dějinám. Pozornost je věnována jak celko-
vému vývoji českého marxistického uvažování 
o literatuře a jeho širším filozoficko-estetickým 
kontextům, tak individuálním koncepcím 
Bedřicha Václavka, Karla Teiga, Zdeňka Nejed-
lého, Jana Mukařovského, Vladimíra Dostála 
a dalších.

Roman Kanda
Český literárněvědný 
marxismus
Kapitoly z moderního projektu

Ve svém nejnovějším díle se Klára Goldstein, 
podobně jako ve sbírkách Milíře (2016) a Keno
taf (2018), inspiruje konkrétními místy a lid-
skými osudy. Boří však navyklé vnímání času 
a prostoru, nechává přítomnost splývat s mi-
nulostí a svou básnickou řeč obohacuje o nový 
zásadní prvek — hudbu slyšenou, prožívanou, 
právě vznikající. Hudba zaznívá v křehkém 
tíhnutí duše k duši, prochází dějinnými zvra-
ty, svědčí o šíři,  která se rozevírá za každým 
pocitem, pohybem, dotekem, vůní. A není 
přitom zdaleka jen záležitostí smyslovou, ale 
i duchovní. Už v okamžiku svého vzniku da-
lece přesahuje mysl člověka, svobodně se roz-
přahuje a stává se znamením věčnosti.

 brožovaná / 88 stran / vychází v dubnu / 229 Kč

https://hostbrno.cz/falkenfrau
https://hostbrno.cz/motyli-pavilon
https://hostbrno.cz/cesky-literarnevedny-marxismus
https://www.hostbrno.cz/kanda-roman
https://www.hostbrno.cz/postovit-tim
https://www.hostbrno.cz/goldstein-klara 
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Básnické dílo Jiřího Wolkra (1900—1924) 
si v sobě uchovalo nezaměnitelnou výpo-
věď o radikální proměně poezie dvacátých 
let a záhy podnítilo četné polemiky o smě-
řování avantgardního umění. Poúnorová 
kritika jej však účelově dezinterpretovala 
v duchu proletářství a budovatelské vitality. 
Česká knižnice proto přináší výbor, který 
chce sejmout z Wolkra tuto zjednodušující, 
v povědomí čtenářů stále přetrvávající 
nálepku, jež recepci jeho textů na léta 
poškodila. Společně s oběma sbírkami 
Host do domu a Těžká hodina, vydanými 
ještě za autorova života, obsahuje i další 
básně do sbírek nezařazené, například 
stěžejní pásmo Svatý kopeček.

 vázaná / 260 stran / vychází v červnu / 349 Kč

Jiří Wolker
Básně

Šedesátá léta představovala v tvorbě Ladi-
slava Fukse (1923—1994) nejproduktivnější 
dekádu, z níž Česká knižnice vybírá tři repre-
zentativní, čtenářsky velmi oblíbené prózy. 
Autorův literární debut Pan  Theodor Mund
stock (1963), v němž Fuks vylíčil úzkost-
ný vnitřní svět duševně vyšinutého člověka 
vyrovnávajícího se s obludností nastupující-
ho fašismu, následuje panoptikálně hororový 
Spalovač mrtvol (1967), jejž proslavila filmová 
adaptace Juraje Herze, a doplňuje mrazivě 
groteskní Cesta do za slíbené země (1969). Do-
provodný komentář sleduje vývoj Fuksovy 
poetiky s důrazem na kontext druhé světové 
války a rozličné uchopení tematiky šoa.

 vázaná / 520 stran / vychází v květnu / 449 Kč

Ladislav Fuks
Tři prózy

Česká knižnice

Objednávky přijímáme na adrese redakce.
Knihkupcům a knihovnám poskytujeme rabat.

Uvedené ceny knih jsou pouze orientační.

Kosmas, s. r. o.
Lublaňská 693/34
120 00 Praha 2
tel.: +420 222 519 400
e-mail: odbyt@kosmas.cz
www.firma.kosmas.cz

PEMIC BOOKS, a. s.
Smetanovo náměstí 222/8
702 00 Moravská Ostrava
tel.: +420 597 490 494
e-mail: callcentrum@pemic.cz
www.pemic.cz

Euromedia Group, a. s.
Nádražní 896/30
150 00 Praha 5
tel.: +420 800 103 203
e-mail: objednavky-vo@euromedia.cz
www.euromedia.cz

Pavel Dobrovský — BETA, s. r. o.
Květnového vítězství 332/31
149 00 Praha 4
tel.: +420 272 910 733
e-mail: obchod@dobrovsky.cz
www.dobrovsky.cz

Host — vydavatelství, s. r. o.
Radlas 5, 602 00 Brno
tel./fax: +420 545 212 747
tel.: +420 733 715 765
email: nakladatelstvi@hostbrno.cz
www.hostbrno.cz
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básnické sbírky 
Ivana Blatného z let 

1940—1947

1

čtečka  
knih Amazon 
 Kindle 2020

5

Nekonečný kalendář 
od dvojice autorů 
Krchovský—Štorm

5

magický  
hrnek s básní  

J . H . Krchovského

1

bluetooth 4.2  
reproduktor  
JBL Tuner 2

1

originální  
výtvarné dílo

Soutěž  
pro všechny  
předplatitele

Předplaťte si literární časopis Host  
na rok 2021, případně své předplatné 

do 28. února 2021 prodlužte (nebo ho někomu 
darujte), a budete zařazeni do slosování 

o hodnotné věcné ceny!

Podrobné informace  
na www.casopishost.cz

http://www.casopishost.cz
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