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Editorial

Milé čtenářky a milí čtenáři,
pandemie covidu a především ruská  agrese 
 proti Ukrajině dramaticky změnila naši 
před stavu o tom, v jakém světě ži jeme. 
Po  před chozí dekádě relativní stability, 
předvída tel nosti a hospodářského růstu se 
nám naše přítom nost a budoucnost jeví jako 
doba, v níž se většina jistot —  bezpečnostních, 
ekonomických, existenčních i existenciál
ních — drolí a často i hroutí pod náporem 
 událostí. Nová situace nás nutí znovu promýš
let své místo na světě, své postoje a strategie 
a nasvěcuje naše životy ostřejším světlem.

Domnívám se, že právě v těchto zlomových 
obdobích roste význam literatury, protože to je 
laboratoř, která nás prožíváním a promýšlením 
fikčních příběhů a osudů vede na cestě naším 
vlastním životem. Věřím proto, že knihy zůsta
nou pro vás, naše čtenáře, nezbytností.

Stejně jako celá ekonomika, tak i  kultura 
a knižní trh čelí problémům s inflací, pokle
sem tržeb či nedostatkem papíru. Jsem rád, 
že i přesto vám mohu představit širokou 

nabídku na druhé pololetí roku 2022, která 
obsahuje mnoho skvělých titulů — počína
je velkými jmény současné české literatury 
 Petrou Dvořákovou, Viktorií Hanišovou 
či  Janem Němcem, přes blockbuster Pavouk 
Larse Keplera, fantasy, dětské knížky, non

fiction až k novým básnickým sbírkám 
J. H. Krchovského nebo Petra Hrušky.

Doporučení našich redaktorů najdete 
na následujících stránkách, já se tentokrát se 
svým osobním tipem připojím k Jirkovi Štěpá
novi a z překladů, které jsem už stihl přečíst, 
vypíchnu drsnou epickou fantasy Stín bohů 
od Johna Gwynna.

Přeji vám úchvatné čtenářské zážitky.

Tomáš Reichel,
ředitel nakladatelství

Host paperback

PETRA
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Simona Barešová doporučuje
Člověk žije vždycky kousek 

dopředu. Spíše svými plány než ryzí 
přítomností. Poslední léta nás však 
naučila, že se nic příliš dopředu 
naplánovat nedá. Koronavirus nebo 
válka na Ukrajině mění naše životy 
ze dne na den a prověřují trvanlivost 
našich hodnot a postojů.

Hrdinky a (anti)hrdinové knih 
české beletrie z našeho podzim
ního edičního plánu zažívají něco 
podobného — i jejich dosavadní 
jistoty jsou otřeseny, procházejí 
si krizemi profesními i osobními, 
vymaňují se z předsudků a někteří 
je zase naopak naplňují. Touží 
v tomhle nejistém světě najít nějaký 
pevný bod v životě, místo, kde by 
zapustili kořeny, nalezli útočiště, 
bezpečnou náruč. Věříme, že i vy 
čtenáři si v připravovaných titulech 
najdete svůj prostor, kde se budete 
cítit v bezpečí. A že alespoň tenhle 
plán do nedaleké budoucnosti nám 
všem vyjde.
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Lucie Bregantová doporučuje
Mám radost, že ani letos 

v podzimní nabídce překladové 
literatury nechybí zábavné čtení. 
Jak už to ale bývá, často má poně
kud temnější pod tóny. Třeba v ro
mánu Wahala od Nikki  Mayové 
veselý trojlístek kamarádek brzy 
zjistí, že za zábavu a naplňování 

vlastních tužeb se někdy platí 
až příliš vysoká cena. Nebo finský 
román Fazóna Miiky Nou siai
nena — hon za dokonalostí je 
vždycky trochu k smíchu, a když 
navíc začíná pohřbem, je jasné, 
že o  černý humor nebude nouze. 
A vtipné čtení s nahořklou příchutí 
jsou i k dokonalosti vybroušené 
civilní povídky Bar bory Hrínové 
ve sbírce Jednorožci.
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„
Román Wahala 
je pod manivá 

charakterová studie 
současných žen, která 

se nebojí žárlivosti 
ani odsudků, kvůli 
nimž je někdy hra

nice mezi přátelstvím 
a nepřátelstvím tenká 

jako ostří břitvy.  
Kirkus Reviews

A pobavíme se i v sekci krimi. 
Vezmeme krimi román, přidáme 
trochu mindfulness, protřepeme, 
nemícháme… a výsledná detektivka 
Vraždi všímavě od Karstena Dusseho 
nedopřeje našim bránicím chvíli 
klidu. Avšak ani fanoušci klasické 
krimi nepřijdou zkrátka — čeká 
na ně například finský bestseller 
Dobrodinci, dlouho očekávaný 
závěrečný román detektivní série 

Nikki Mayová Wahala

Host
Živelný, vtipný a svěží příběh o tom, 
kolik toho unese jedno přátelství

Åsy Larssonové Vina otců nebo již 
devátý díl krimisérie s komisařkou 
Katie Maguirovou skotského autora 
Grahama Mastertona.„

Dusseho černý humor 
je brilantní a některé 
scény jako by napsal 

sám Quentin Tarantino.  
General ‑Anzeiger
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Jiří Štěpán doporučuje
Podzimní nabídka fantastiky 

je jako každý rok pestrá a nabízí 
silné zážitky jak těm, kteří touží 
po hloubavých myšlenkových expe
rimentech, tak i těm, kteří hledají 
vzrušení a úžas. Kupříkladu čtenáři 
epické fantasy by rozhodně měli 
zpozornět u jména John Gwynne, 
který je vypravěčem srovnatel
ným s Anthonym Ryanem — a my 
začínáme jeho novinkou Stín bohů. 
Hranice fantastiky pak ve svém 
historickém románu Srdce tajgy 
ohledává Alexej Ivanov.
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„
Mistrovsky zpra
covaná, brutálně 

přesvědčivá epická 
fantasy inspirovaná 
severskou kulturou.

Na podzim se také chystají 
zakončit své pozoruhodné trilogie 
české autorky Zuzana Hartma
nová a Petra Slováková, to ovšem 
nebude z domácí fantastiky vše. 
Velice se totiž těším na Zpěv 
straky od Dany Beranové, která 
do hrdinské fantasy přináší nový 
pohled z oblasti léčení a péče. Ale 
nebojte se, ani zde o napínavou akci 
a magii rozhodně nepřijdete.
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JOHN  
GWYNNE

Host

Mistrovsky zpracovaná, brutálně přesvědčivá  
epická fantasy inspirovaná severskou kulturou.

 Anthony Ryan, autor trilogie Stín krkavce

HOST

 

Ve světě bez naděje
ani hlas pravdy
nezní líbezně.

Dana
Beranová

„
Působivý fantasy román, 

který představuje 
hrdinku, jejímž cílem 
není silou měnit svět, 
ale léčit a napravovat 

lidské osudy.
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Kateřina Šardická doporučuje
S podzimem se pravidelně 

vracejí dvě věci: začátek školního 
roku a pochmurné večery vybízející 
ke čtení. V sekci young adult lite
ratury skloubíme obojí dohro mady. 
Jste připraveni na druhou lekci 
ve Scholomancii? Naomi Noviková 
se v Posledním absolventovi vrací 
k příběhu o studentech v absurdně 
smrticí kouzelnické škole. Bude 
to magické, děsivé a krvavější 
než minule. Do školních lavic mů
žete zasednout i s hrdiny thrilleru 
Fari dah Àbíké Íyímídé — její Pikové 
eso vás zve ke studiu v soukromé 
prestižní akademii Niveus, kde 
se s novým školním rokem obje
vuje hrozba anonymního vyděrače. 
Téma tem je šikana a rasismus. Po
kud ale máte školy po krk, můžete 
se nechat dobrovolně zavřít do sídla 
uprostřed pouště, kde Lauren Black
woodová rozehraje hororovou 
romanci Za prokletými zdmi.„

Děsivé, úchvatné 
a naprosto nedostižné 
Pikové eso ve vás bude 
rezonovat ještě dlouho 

po dočtení.

Ediční plán Host / podzim 2022
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Čeká nás také závěrečný 
díl fantasy série Bezvětrné město. 
Eléonore Devillepoixová navazuje 
přesně tam, kde své hrdiny spolu 
se čtenáři zanechala. S každým 
dalším odhalením nebo zádrhelem 
se ukazuje i další kousek pečlivě 
promyšleného světa a systému kou
zel. Máte se na co těšit. I tentokrát 
plynule přechází mezi middlegrade, 
young adult a regulérní drsnou 
fantasy. Bude to vypjatý podzim!
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HOST

BEZVĚTRNÉ
MĚSTO

KNIHA PRVNÍ

Host

Eléonore 
Devillepoixová
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Pavla Nejedlá doporučuje
Svátek milovníků literatury 

pro děti a mládež — Mezinárodní 
veletrh dětské knihy v Boloni — 
se každoročně (letos po nucené 
dvouleté covidové přestávce) 
koná v březnu. Proč o tom píšu 
v podzimním edičním plánu? 
Protože máme velkou radost 
z toho, že z letošního boloňského 
výběru stovky nejlepších knih pro 
děti a mládež vám hned dva tituly 
přinášíme v českém překladu: 
německý komiks Ujda a případ U, 
který úsměvnou formou odhaluje 
princip vzniku konspiračních teo
rií, a láskyplný a vtipný příběh 
z Lotyšska o mezi generačních 
vztazích O Kátě, která chtěla 
být dědečkem. Oba tituly jsou 
výjimečné svým výtvarným 
zpracováním a přivádějí k nám 
autory, kteří ještě v češtině nikdy 
nepublikovali.
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Totéž platí i o Beat rici Ale
magne. Ač jde o světově proslulou 
výtvarnici a autorku knih překlá
daných do mnoha jazyků, knížka 
Ani za nic! bude jejím prvním ti
tulem vydaným v češtině. Právě 

Beatrice Alemagna byla letos 
v Boloni oceněna za mimořádný 
přínos dětské literatuře — blaho
přejeme jí a těšíme se, co na její 
příběh o netopýrce Paskalíně, 
která nechce chodit do školky, 
řeknete. Pokochejte se tím 
nejlepším z celého světa!
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„
Beatrice Alemagna 
napsala a nakreslila 

dokonalou obrázkovou 
knížku. Ani za nic! je 
jednoduché, vtipné 

a okouzlující čtení s uni
verzálním příběhem.  

New York Journal 
of Books
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Zdeněk Staszek doporučuje
S tím, jak se v posledních 

letech na lidstvo valí jedna závažná 
krize za druhou a život se mění 
v krizový management, je pro 
spoustu z nás stále obtížnější 

Be
at

ric
e 

Al
em

ag
na

Beatrice Alemagna

Host

nacházet radost a snad i smysl. 
Naštěstí je člověk nejen homo 
sapiens (byť se v tomto ohledu 
nabízí nějaká ta pochybnost), ale 
rovněž homo ludens, tvor hravý. 
Takže — pojďme si hrát! Koho baví 
kostičky a stavebnice, ten zajisté 
ocení stoletý příběh firmy LEGO 
v knize LEGO od dánského no
vináře Jense Andersena. Hráčům 
rozvážnějším se nabízejí fascinující 
dějiny šachu v knize Nesmrtelná 
hra: člověk by nevěřil, co všechno 
v umění, myšlení i politice stihlo 
těch pár figurek ovlivnit. Při prav se, 
hrajem! Tedy, čteme…
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Eva Dohnálková doporučuje
Také na vás s podzimními plís

kanicemi přichází chuť na sladké? 
A přemýšleli jste o tom, proč nám 
sladkosti přinášejí takové potěšení? 
Nebo proč nám chutnají vyzrálé sýry, 
které popravdě nevoní lépe než… 
bolavá noha? Pokud ano, sáh něte 
po knize Lahoda, ve které se do
zvíte, jak se lidské chutě vyvíjely 
a jaký měla jejich evoluce vliv nejen 
na člověka, ale i na ostatní živočichy.

Jestli se ve vás naopak s pod
zimem probouzejí touhy po cestách 

David Shenk   

hhoosstt

Nesmrtelná hra

do dalekých zemí, dopřejte si vý
let do Pákistánu: Mar cela Müllerová 
v knize Ve stínu duhy čtivě shrnuje 
své zážitky z tří let strávených 
v zemi plné zvratů a paradoxů.

Prach z pestré Asie můžete 
spláchnout v mořích — právě mořští 
živočichové totiž vědcům pomáhají 
rozluštit tajemství dlouho věkosti. 
Jestli tedy po elixíru mládí bažíte 
i vy, neměli byste minout knihu 
Medúzy stárnou pozpátku.
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A kde po tom celosvětovém ma
ratonu znovu načerpat síly? Pokud 
patříte k těm, koho uklidní pohled 
na důkladně zrytou zahradu a spižír
nu plnou česneku, pak třeba v knize 
Můj zahradní svět. Britský zahradník 
Monty Don v ní poeticky popisuje 
přírodní rok ve své zahradní divo
čině. Takže vzhůru do zahrad!
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Radek Štěpánek doporučuje
Stehlíková, Hruška, Krchov

ský, Hájíček… Co jméno, to v české 
literatuře pojem, specifická poetika, 
závažné sdělení. Ediční plán bás
nických sbírek na letošní podzim 
je i díky nim nabitý a pestrý.

HostPříběh o ž
ivotě
v Pákistánu

Začíná novou kolekcí 
trojverší Jiřího Hájíčka, jehož 
první kniha haiku je beznaděj
ně rozebraná (chystáme ovšem 
její druhé vydání), přestože je 
tento autor v české literatuře 
mnohem známější jako prozaik. 
Svou další sbírku precizních 
uhrančivých čtyřverší vyvzdo
rovaných nicotě zalité sluncem 
pak vydává J. H. Krchovský. Při 
Zkoušce Sirén Olgy Stehlíkové 
čeká čtenáře ohledávání hranic 
a nenaplňovaných možností 
lidství. Nová sbírka Petra Hrušky, 
která se překvapivě neodehrává 
v intimních interiérech, je pak 
inspirována prvním obeplutím 
zeměkoule. A není dnes už právě 
sama celá naše Země tím intim
ním prostorem — ostatně nebyla 
jím vždycky? Závažné otázky, 
nádherná poezie.
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87 Eliza Martinová: Hubert a Krom
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92 Michael E. Mann: Nová klimatická 

válka. Jak si vzít planetu zpět
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Jak žít, když člověk dostane do vínku dar,
o který nestojí?

ISBN 978-80-xxxx-x

Jak žít, když člověk dostane
do vínku dar, o který nestojí? 

Kde je hranice mezi pochopením 
a odsudkem?

Stará vila se zahradou a v ní jedna velká životní 
prohra. Pětatřicetiletý Jarek se vrací do domu 

svého dětství ve chvíli životního zlomu. Začíná 
nový život, poprvé úplně sám za sebe, s pocitem 
odcizení všemu a všem. Jediným útočištěm se 
mu stává stará zanedbaná zahrada a práce na 
ní. Mezi rostlinami, v samotě se snaží znovu 
najít sám sebe a dát životu ještě nějaký smysl. 
Postupně se seznamuje se sousedy a stále víc 
začíná svému odcizení přicházet na kloub. 

Poznání sebe sama je však děsivější, než by se 
mohlo zdát.

Kniha, která otestuje čtenářovu toleranci, 
empatii i ochotě důvěřovat.

8 9

Česká beletrie

vázaná / 200 stran
vychází v září
369 Kč

„
Možná zkoumám spíš i tu hranici mezi tím, kdy člověk „má“ 

slabinu a kdy je ta slabina přímo součástí jeho já. Ve Vranách 
se ta tíha vyprávění týkala dětství, které je vždycky čisté 

a nevinné. Nyní v Zahradě vyprávím příběh dospělého 
člověka, který si už něco odžil. Částečně dobře, částečně 

špatně, tak jak to v životě bývá. Barunky ve Vranách 
se čtenář měl tendenci jednoznačně zastat, u hlavního 

hrdiny Zahrady to možná bude v tomto směru složitější.

„
Bravurně napsané komorní 

drama o jednom vnitřním zápase. 
Kniha, která otestuje čtenářovu 
toleranci, empatii i ochotu pře

mýšlet a „důvěřovat“ ve věcech 
zdánlivě neakceptovatelných. 

Snad poprvé se zde v české 
literatuře citlivým a nebulvárním 
způsobem rozkrývá jedno z nej

tabuizovanějších intimních témat.  
redakce nakladatelství Host

Petra Dvořáková
(nar. 1977) pochází z Vysočiny, vy
studovala filozofii na Masary kově 
univerzitě v Brně. Do povědomí 
čtenářů vstoupila knihou rozhovo
rů Proměněné sny (2006), za kterou 
obdržela cenu Magnesia Litera. Po
zornost si získaly i její další tituly: 
Já jsem hlad (2009), Sítě — příběhy 
(ne)sebevědomí (2016) a román 
Dědina (2018). Kniha Julie mezi 
slovy (2013) byla oceněna Zlatou 

stuhou za nejlepší beletristickou 
knihu pro mládež a cenou učitelů 
v anketě SUK. Pro mladé čtenáře 
napsala také knížky Flouk a Líla 
(2015) a Každý má svou lajnu (2017). 
Svou pozici bestselleristky autorka 
po tvrdila románem Chirurg (2019) 
a novelou Vrány (2020), za kterou 
obdržela cenu Kniha roku v kate
gorii umě lecká próza.

Foto © Jaroslav Studnař

Petra Dvořáková
Zahrada

Jak žít, když člověk dostane do vínku 
danajský dar?
Dlouho neobývaná stará vila se zanedbanou 
zahradou. A jedna velká životní prohra navrch. 
Pětatřicetiletý Jaroslav Havlát se vrací do domu 
svého dětství ve chvíli vážného životního zlomu. 
Po zpackané „církevní kariéře“ hodlá začít nový 
život, poprvé konečně sám za sebe. Snad také 
s trochou naděje, ale především s nákladem 
vyhoření, samoty, s pocitem odcizení vůči všem 
a všemu. Jedinou laskavou náručí se mu stává 
zanedbaná zahrada a práce v ní. V odloučení 

mezi stromy, keři a květinami se pokouší znovu 
najít sám sebe a dát životu ještě nějaký smysl. 
Postupně se seznamuje se sousedy a stále víc 
začíná svému zvláštnímu odcizení přicházet 
na kloub. A s tím se dostavují i tísnivé konflikty, 
protože poznání sebe sama je děsivější, než dřív 
mohl snad jen tušit. Kudy vede hranice mezi od
mít nu tím a přijetím nepřijatelného? Najde se 
aspoň někdo, kdo mu porozumí a podá ruku? 
Existuje z této temné noci cesta ven?

* U titulů české beletrie byly použity 
úryvky z rozhovorů s autory.

https://www.hostbrno.cz/dvorakova-petra
https://www.hostbrno.cz/zahrada
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„
Válka ve mně probudila vztek, vztek psát. Zkusil 

jsem tedy prověřit, co v této chvíli svede literatura: 
co svede bez odstupu času a s odstupem několika set 
kilometrů. Jako když si člověk zapaluje jednu cigaretu 

od druhé, napsal jsem pět povídek — dvě západní, 
dvě ukrajinské a tu poslední ruskou. Všechny mluví 
o válce, ne vždy však víme, kdo vlastně je nepřítel.

Jan Němec
(nar. 1981) vystudoval reli
gionistiku a sociologii, dnes 
přednáší na Divadelní fakultě 
Janáčkovy akademie múzických 
umění v Brně. Vydal román 
Dějiny světla (2013), za který 
získal Cenu Evropské unie 
za literaturu, a Možnosti milost
ného ro mánu (2019), nominované 
na Magnesii Literu. Společně 
s Petrem Vizinou připravil 

knihu rozhovorů o současné 
spiritualitě Znamení neznámého 
(2021). Jeho knihy byly přeloženy 
do patnácti jazyků. Je šéfredakto
rem měsíčníku Host, pravidelně 
spolupracuje s týdeníkem Respekt 
a Českým rozhlasem.

Foto © Adéla Waldhauserová

vázaná / 192 stran
vychází v říjnu
399 Kč

„
Jan Němec je povahou 

hledač. Přitahují ho 
dosud nepopsaná místa 
a umí se na svět podívat 
tak, aby pod povrchem 

vyjevil hloubku a zároveň 
sugestivně vyjádřil i viděné.  

Petr A. Bílek, Aktuálně.cz

Jan Němec
Liliputin
Povídky z války

Někde v lidském srdci se rozkládá 
Rudé náměstí.
Čech, který jede na Ukrajinu najít své jiné 
já. Banda dětí bez domova, jež válka vyžene 
ze sklepa, protože ten teď využívají nájemníci 
jako kryt. Německý pár, který si na Ukrajině 

„pronajal dělohu“, ale jejich dítě po porodu 
uvízlo v Kyjevě. Výrostek, který v obléhaném 
Mariupolu společně s přidělenou valkýrou roz
váží lavaš a váhá, kdy zmizet, až už je pozdě. 

Ruská akademička, která se uprostřed Moskvy 
rozhodne protestovat v kostýmu z Labutího 
je zera… Ne, postavami této povídkové knihy 
 nejsou vojáci na frontě; ani tito lidé však už ni
kdy nebudou stejní jako před válkou.

Po Možnostech milostného románu napsal 
Jan Němec prózu, která je zase úplně jiná, 
až na to, co se nemění: nepíše o „tématech“, 
píše jen o tom, na čem v životě opravdu záleží.

https://www.hostbrno.cz/liliputin
https://www.hostbrno.cz/nemec-jan
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„
Každý člověk je výsledkem minulých procesů, 
každý je do jisté míry obětí svých rodičů, a tak 
má tendenci nahlížet věci výhradně z vlastní 

traumatizované perspektivy a často není 
schopen porozumět, jak uvažuje někdo jiný. 
Multiperspektivita naopak může vést k větší 

toleranci, a tím i vzájemnému pochopení.

„
Hanišová je výborná 

v realistickém vyprávění a ve 
vykreslení i těch nejmenších 
a nej sugestivnějších detailů.  

Lucie Zelinková, Právo

Viktorie Hanišová
(nar. 1980) je prozaička a překla
datelka. Na Univerzitě Karlově 
vystudovala anglistiku a germa
nistiku. Spisovatelsky debutovala 
v roce 2015 příznivě přijatým 
románem Anežka o nefunkčním 
vztahu matky a adoptivní dcery, 
ovlivněném skrytým rasismem. 
V roce 2018 následoval román 
Houbařka rozvíjející téma 
dětského traumatu a zneužívání. 

Volnou trilogii knih o mateřství 
zakončila v roce 2019 románem 
Rekonstrukce o dopadech sebe
vraždy rodiče na dítě. V roce 2020 
jí vyšla povídková sbírka Dlouhá 
trať, ohledávající různé podoby 
životních krizí. Její poslední kniha 
Beton a hlína (2021) formou rozho
vorů sleduje možnosti udržitelného 
života ve městech.

Foto © Vojtěch Vlk

Viktorie Hanišová
Neděle odpoledne

Každá rodina má své tradice. Některá má 
navíc i tajemství.
Život malého Tea ubíhá v pomalém, ubíjejí
cím rytmu. Odtažitá a samotářská matka ho 
vzdělává doma a namísto procházek ho vodí 
do komunitního náboženského centra. Pod 
stromečkem Teo vždycky najde jen další díl 
Káji Maříka. A otec každé nedělní odpoledne 
někam zmizí. Dospívání však nelze zasta
vit, a tak i Teo va smutná rutina s nástupem 
do školy a novým kamarádem dostává první 
trhliny. A s ní i celá rodinná situace, obestřená 
mlčením, tajemstvím a smutkem. Čím více 

Teo stárne, tím víc se odtahuje od své rodiny. 
Ale i jeho vlastní samostatný život je nakonec 
všechno, jen ne spokojený: je v něm prázdné 
místo, které potřebuje zaplnit.

Neděle odpoledne je příběhem o trápeních 
a tragédiích jedné rodiny, vyprávěným ze tří 
perspektiv. Co se synovi může zdát jako vyši
nuté, z matčina nebo otcova hlediska najednou 
dává smysl. Je to kniha o vzájemném míjení 
i sbližování.

https://www.hostbrno.cz/nedele-odpoledne
https://www.hostbrno.cz/hanisova-viktorie
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„
Myslím si, že Havířovina je o dost jiná knížka 
než ty předchozí. I když jsem člověk, který 

zrovna nezbožňuje změny, v psaní celkem ráda 
experimentuji s různými žánry, postavami a pro
středím. S cynismem tu pracuji minimálně, i když 

občas někde asi přece jenom lehce vytryskne.

Iva Hadj Moussa
(nar. 1979) vystudovala psychologii 
na Masarykově unverzitě v Brně, 
krátce pracovala jako psycholožka 
a po přestěhování do Prahy se vě
nuje reklamní textařině. Je autor
kou scénářů večerníčku Nejmenší 
slon na světě. V roce 2020 jí vyšel 
román Šalina do stanice touha 
a rok poté kniha Démon ze sídliště.

Foto © Radouane Hadj Moussa

„
Uvěřitelnost vyprávění umocňuje 

výborně postavená figura vypravěče: 
nejen jazyk a styl, kterým vypráví, 

ale hlavně myšlenkové postupy jsou 
dobře odpozorované a přesné.  
Petr A. Bílek, Respekt, o knize  

Démon ze sídliště

Iva Hadj Moussa
Havířovina

Spisovatelka pátrá po minulosti tajemného 
domu v rodné vesnici. Jak její mise dopadne?
Havířovina je nevzhledný a zanedbaný dům 
v malé vesnici. Povídá se o něm, že přitahuje 
špatné věci — lidé tu umírají nebo přinášejí 
neštěstí ostatním. A kdoví, možná se tu 
dokonce objevují duchové… Jedna zdánlivě 
nepodstatná matčina poznámka o tom, 
že z komína  Havířoviny opět stoupá kouř, 
vyvolá v hrdince románu zájem prozkoumat 
dům blíž. Vydává se tak po stopách historie 
tajemného a pravidelně opouštěného  obydlí 
a prostřednictvím rozhovorů s obyvateli 
vesnice se snaží přijít na kloub tomu, jestli 
se v tomto místě skutečně odehrává něco 

nadpřirozeného, nebo je všechno jenom zvlášt
ní souhrou náhod a smůly. O tom všem píše 
svůj román, od kterého si slibuje, že ji po trpké 
životní etapě a zatím spíše neúspěšné literární 
dráze vrátí do normálního života a přinese jí 
vytoužený úspěch. Na této dobrodružné výpra
vě do minulosti se kromě jiného setkává i se 
svými starými strachy — a poznává nové. Co jí 
návrat do rodné vesnice a touha napsat román 
o strašidelném domě ve skutečnosti přinese?

https://www.hostbrno.cz/havirovina
https://www.hostbrno.cz/hadj-moussa-iva/


Anna Beata Háblová

H
os

t

Román

S
M
Ě
N
A

Česká beletrie

16 17

brožovaná / 200 stran
vychází v září
349 Kč

„
Umění je zrcadlem společnosti a hlavní hrdinka 

Petra je zase zrcadlem umění. Je pro mě nesmírně 
zajímavé pozorovat a zkoumat svět malířský i kon

ceptuální. Nejsem ani na jedné straně barikády. 
Kdyby to otevřelo diskuzi, budu jedině ráda.

„
„Nakonec není nic než síla,“ uzavírá 

své první prozaické dílo autorka, 
která na sebe už dříve upozornila 

pozoruhodným záběrem a mi
xem nejrůznějších aktuálních 

a nezvyklých témat a žánrů.  
redakce nakladatelství Host

Anna Beata Háblová
(nar. 1983) je spisovatelka, bás
nířka, slamerka, ale také archi
tektka a urbanistka.  Publikovala 
básnické sbírky Kry (2013), Rýhy 
(2015), Nevypínejte (2018) a O mé 
závislosti nikomu neříkej (2020). 
V roce 2017 jí vyšla populárně 
naučná kniha Města zdí o his
torii a interpretaci obchod
ních center ve vztahu k měs
tu. Následoval titul na pomezí 

odborné studie a beletrie Nemísta 
měst (2019) o opomíjených, pomí
jivých a míjených místech. V po
sledních letech přispívá texty 
o archi tek tuře do Českého roz
hlasu. Spolu pracuje na pořadu 
 České  televize ArtZóna.

Foto © Ladislav Zedník

Anna Beata Háblová
Směna

Románový debut ostrého zraku
Prosadit se za každou cenu, nebo být svůj 
a vzdát se všech ambicí? Mladá výtvarnice 
 Petra balancuje mezi touhou po úspěchu 
a od vrže ním všeho tvůrčího. Jako ostře 
řezané re liéfy se v ní vynořují vzpomínky 
na studium malby i zasuté osobní trauma. 
A pak je zde neradostná přítomnost, mono
tónní práce po kladní v supermarketu, k níž 
se z pragmatických důvodů uchyluje. Její 

vnitřní boje jsou konfrontovány s nelítostným 
světy prodejny, uměleckého pro vozu i jejím 
(většinou nerovným) milost ným zápasem. 
Vášeň pro opravdovost hrdinku dovádí 
až k hranicím sebe vyjádření, vztahů a na
konec i zákona. Příběh o křehkosti sou časné 
mladé ženy, která ve svém letu nevyhnutelně 
naráží do skla globalizované cizoty, vlastní 
osamělosti i osudu.

https://www.hostbrno.cz/smena
https://www.hostbrno.cz/hablova-anna-beata/
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vázaná / 344 stran
vychází v říjnu
399 Kč

„
Psaní předcházela četba předválečné duchovní literatury, 

dobových spiritistických časopisů i prvních západních 
učebnic jógy. Vedle toho jsem studovala umělce deka

dence a avantgardy, které zlákala mystika nebo 
kteří se na duchovní vlně — stejně jako jedna z mých 

románových postav — alespoň s gustem svezli.

„
Román se dotýká duchovního 
hledání sebe sama, před které 
je postaven každý člověk, bez 

ohledu na to, v jaké době či situaci 
se nachází. Autorka poukazuje 
na důsledky karteziánského od
dělení tělesného a duchovního 

a na obtížnost opětovného 
propojení těchto dvou složek.  

Petra Dvořáková, spisovatelka

Jolanta Trojak
(nar. 1977) je historička umění, kurá
torka a galeristka. Studovala na Filo
zofické fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze a na Università degli Studi 
ve Florencii. Následně pracovala jako 
novinářka, galeristka a kurátorka vý
stav současného umění. Dvacet let se 
věnuje studiu a praxi jógy. Pravidelně 
navštěvuje Indii.

Foto © Jana Pošová

Jolanta Trojak
Svatava

Svatí a kouzelníci v předválečné Praze
Začíná dvacáté století. Evropané znavení tem
pem průmyslové revoluce zjišťují, že ani technic
ký pokrok není samospásný. Reakcí na ztrátu 
starých jistot je dekadentní únik do ezoterických 
nauk, tajných spolků a narkotik. Trojice praž
ských okultistů objevuje jógu a doufá, že jim 
tento exotický metafyzický tělocvik poskytne 
odpovědi na to, jak posunout hranice vnímání, 
obnovit ztracené pouto s nadskutečnem či jak 
výtvarně znázornit absolutno.

Naproti tomu novopacká spiritistka Svatava 
o probuzení nadpřirozených sil nestála, přes
to se z ní stává mimořádně potentní médium. 

Rychlá cesta na vrchol showbyznysu ji ale 
připraví o to nejdůležitější — o sebe samu. 
Východisko přináší až setkání s uprchlým 
indickým mesiášem, který před ní otevírá 
nový duchovní svět.

Text Jolanty Trojak vychází z žánru 
okultistického románu, zdaleka však u něj 
ne zůstává. Květnatý sloh střídá nadčasový 
rytmický text zkoumající otázky základního 
lidského údělu a naplnění vlastního potenciálu.

https://www.hostbrno.cz/svatava
https://www.hostbrno.cz/trojak-jolanta


Česká beletrie

20 21

vázaná / 256 stran
vychází v září
379 Kč

„
Lidé, kteří všechny ty živnosti — kočárovou dílnu, 

konvent pro mnichy, pletařskou dílnu, potraviny — 
provozovali, měli své osudy a právě o těch dům a román 

vypráví. V plynoucím proudu času se toho hodně 
mění, ale jsou to jen kulisy a vnější věci. Lidské životy 

jsou v podstatě stejné jako před sto i více lety.

„
Kniha Markéty Hejkalové 

svižným tempem popisuje 
osudy obyvatel malého 

města, jak je psaly dějiny. 
Pestrý pří běh vytváří mozaiku 

postav a událostí, které ne
zvykle vypráví starý dům 
stojící nedaleko náměstí.  

Alena Mornštajnová, 
spisovatelka

Markéta Hejkalová
(nar. 1960) je spisovatelka a překla
datelka finské literatury. Pracovala 
jako konzulka na českém velvysla
nectví v Helsinkách a byla členkou 
světového výboru PEN klubu. Žije 
v Havlíčkově Brodě, kde každoročně 
pořádá Podzimní knižní veletrh. Na
psala řadu knih, které byly přeloženy 
do několika světových jazyků.

Foto © Eva Puella

Markéta Hejkalová
Dům pod náměstím

Román o pomíjivosti času a neměnnosti 
lidských životů
Starý dům na hlavní ulici kousek pod náměs
tím v malém městě na Vysočině jako by měl 
svou vlastní paměť. Osudy jeho obyvatel se 
do jeho stěn zapisovaly od roku 1695 a dům má 
co vyprávět. A tak vypráví. Především o konci 
devatenáctého století, kdy v něm začala fun
govat pletařská dílna, z níž později vznikla 
velká a dodnes fungující továrna. O odváž
ném mladém muži Josefu Vlkovském, který 
si zde roku 1925 otevřel obchod s potravinami. 
O prudkém vzestupu živnosti, otevření velko
obchodu, ale i o válečných omezeních, rodinné 
tragédii, znárodnění a konfiskaci majetku. 

Dům vypráví svůj vlastní příběh, prolínající se 
s tragickým osudem ředitele textilní továrny 
Knopa, a pokračuje přes nové začátky a změny 
v devadesátých letech až do současnosti. Čas 
plyne, dům s obchodem „U Vlků“ zůstává. 
Skrze studentku Anežku si pak současnost 
podá na usmířenou ruku s minulostí.

Markéta Hejkalová na pozadí vyprávění 
o historii jednoho domu postupně odkrývá silné 
osudy obyvatel kraje uprostřed naší země.

https://www.hostbrno.cz/dum-pod-namestim
https://www.hostbrno.cz/hejkalova-marketa
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brožovaná / 200 stran
vychází v říjnu
349 Kč

„
To, co popisuju v první polovině knihy, zažila myslím 
drtivá většina romské mládeže nejen na Žižkově, ale 
po celé Praze. Raději si ani nechci představovat, jak 
to vypadalo na severu Čech. A pokud se mi podaří 

vzbudit v lidech nutkání k zamyšlení, bude to výhra.

„
Banga svým textem 

nekompromisně nastavuje pře
svědčivé zrcadlo nejen většinové 

společnosti, ale také samotné 
romské komunitě. V neposlední 

řadě se Bangův text stává 
neopakovatelnou kronikou toho, 

jak v devadesátých letech žili 
Romové na pražském Žižkově.  
Petra Dvořáková, spisovatelka

Patrik Banga
(nar. 1982) je novinář, hudeb
ník, moderátor a podnikatel v IT. 
Od roku 2007 působí v redakci 
zpravodajského serveru iDNES.cz. 
V minulosti připravoval reportáže pro 
hlavní zpravodajskou relaci Události, 
podílel se na dokumentárním filmu 
Ghetto jako systém (2012). Jeho blog 
má více než milion návštěvníků.

Foto © Nguyen Phuong Thao / Reflex

Patrik Banga
Skutečná cesta ven

Jak těžké bylo uniknout ze stereotypů, 
předsudků i dramatických zkušeností 
romské komunity na pražském Žižkově 
devadesátých let?
Skutečná cesta ven je reálný příběh novináře 
Patrika Bangy, který popisuje, jak se dostal 
z romské čtvrti až mezi novináře předních 
českých médií. Vyprávění začíná v devadesátých 
letech na pražském Žižkově, který v té době 
zdaleka nebyl tak ambiciózní čtvrtí jako dnes. 
Místo čpí neutěšeností, drogami, alkoholem, 
prostitucí a rvačkami a vyrůstat ve zdejších 
romských komunitách znamená jediné — být 
předurčen k životu dalšího z nepřizpůsobivých.

Banga syrovým a nemilosrdným způsobem 
popisuje realitu romského dospívajícího chlapce, 
který se už v raném věku setkává s odmítáním, 
kriminalizací, rasismem a policejní brutalitou. 
A hledá skutečnou cestu ven. Mnohokrát narazí, 
mnohokrát prohraje. Autor je bytostně přesvěd
čený, že každý člověk je individualita, a ve své 
biografii otevřeně líčí úspěchy i pády, vnitřní 
střet s romskou kulturou nebo snahu vymanit se 
ze škatulky „Rom“.

https://www.hostbrno.cz/banga-patrik
https://www.hostbrno.cz/skutecna-cesta-ven
http://iDNES.cz


HOST

Buď firmu řídíte, nebo v ní pracujete. 
O nervy jde vždycky!

JAROSLAV KUBOŠ

Lo
pa

ty
 a

 V
yk

oř
is

ťo
va

te
lé

Lopaty  
a Vykořisťovatelé

Česká beletrie
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brožovaná / 212 stran
vychází v září
349 Kč

„
Mám za to, že jedna humorná situace může na problémy 

ve firmách poukázat lépe než stovky suchých vět. Do knihy 
jsem sice posbíral spoustu historek ze svého okolí, 

v mnoha z nich jsem ovšem hlavním aktérem. A to jak 
na straně Lopaty, tak na straně Vykořisťovatele. Nestřílím 

si tedy jen z ostatních, ale zhusta taky sám ze sebe.

Jaroslav Kuboš
(nar. 1982) pochází z hornické 
rodiny, vystudoval obor informační 
technologie na VUT v Brně, praco
val jako programátor a nyní vede 
vlastní firmu Navigo3, která vyvíjí 
software pro řízení firem. Zažil 
svět dělníků i ředitelů, je přízniv
cem otevřených firem. S rodinou 
žije v Brně.

Foto © Bedřich Marek

„
Kniha má ambici rozesmát 

i pobouřit úplně každého. Záleží 
na čtenáři, jestli se nechá pobouřit, 
nebo vezme kritiku s nadhledem 

a něco si uvědomí.

Jaroslav Kuboš
Lopaty a Vykořisťovatelé

Když stereotypy ožívají (a neberou si servítky)
Za co nejméně práce co nejvíc peněz. Nulová 
zodpovědnost. Pohoda za každou cenu. A hlav
ně pozor na hrabivého Vykořisťovatele! Kdyby 
mohl, tak nebohé Lopaty sedře z kůže. A kdyby 
mohly ony, rozkradou mu veškerý majetek 
a jeho firmy jsou dávno na mizině. Škoda  
že robota byla dávno zrušena a drábi se 
ve  firmách využívat nesmějí.

Jaroslav Kuboš ve své knize zkoumá 
pracovní svět z pohledu majitelů firem i jejich 
zaměstnanců. Prostřednictvím témat, jako jsou 
zodpovědnost zaměstnanců, pracovní morálka 
nebo třeba sexuální obtěžování na pracovišti, 
nejenže rozkrývá stereotypy v jejich surové 
podobě, ale zároveň odkazuje k jejich původu 

v historii a společnosti. Pohledy Vy kořis ťova
telů a Lopat provokují a burcují natolik, že nene
chají v klidu ani (rádoby) odborníky, jakými jsou 
hrobník, vrátný nebo zavedený zlodějíček.

Nadsázka a humor, s nimiž autor pracovní 
stereotypy oživuje, čtenáře nejen pobaví, ale 
také otestují jeho schopnost sebereflexe. Každý 
si najde něco, co by ho mohlo urazit. Ať už je 
řadovým zaměstnancem, nebo majitelem 
korporátu.

https://www.hostbrno.cz/lopaty-a-vykoristovatele
https://www.hostbrno.cz/kubos-jaroslav


Bolestná  
laskavost

HOST

Historický román o síle laskavosti 
i v těch nejtemnějších časech

Jo Browning Wroeová

26 27

Překladová beletrie

přeložila Markéta Polochová
vázaná / 377 stran
vychází v září
449 Kč

„
Křehká a elegantní prvotina Jo Browning Wroeové vám 

rozláme srdce na kusy a pak je zase něžně složí dohromady — 
stejně jako soucit a láska blízkých šetrně léčí rány.  

Psychologies

„
Postava Williama Laveryho působí 

na pozadí aberfanské tragédie 
nesmírně plasticky. Navíc příběh 

vypráví o tématech, která jsou 
důležitá i v současnosti: o síle spo
lečenství, empatii a nesobeckosti 

tváří v tvář ztrátě a traumatu.  
Jess Kiddová, spisovatelka

Jo Browning Wroeová
vyrůstala v krematoriu v Bir
minghamu. Na University of East 
Anglia získala magisterský titul 
z tvůrčího psaní a nyní tento před
mět vyučuje na Lucy Cavendish 
College v Cambridgi. Má dvě 
dospělé dcery a s manželem žije 
v Cambridgi. Román Bolestná 
laskavost (2022) je její prvotina.

Foto © Martin Bond

Jo Browning Wroeová
Bolestná laskavost

Najde mladý muž po bolestném setkání 
se smrtí sílu vrátit se k životu?
Píše se říjen roku 1966. William Lavery úspěš
ně dokončil studia, stal se nejmladším balza
movačem v zemi a své úspěchy právě oslavuje 
na sváteční večeři. Netuší však, že ještě téhož 
večera své nově nabyté dovednosti poprvé 
použije v praxi — balzamovači z celé Británie 
se sjíždějí na pomoc do velšského města 
Aberfanu, kde obrovská tragédie připravila 
o život přes sto dětí.

To, co William během oné dlouhé chladné 
noci zažije, ho nadobro změní. Přinutí ho roz
pomenout se na svá chlapecká léta, na dobu, 
kdy místo dráhy balzamovače celým srdcem 
toužil zasvětit život hudbě. A připomene mu 
také okamžik, který mu tento sen nenávratně 
zničil, ale zato ho dovedl až sem, do Aber
fanu. Na místo, které mu ukáže cenu pomoci 
druhým, ale i sílu laskavosti.

https://www.hostbrno.cz/bolestna-laskavost
https://www.hostbrno.cz/browning-wroe-jo


BARBORA HRÍNOVÁ

H
O

S
T

JEDNOROŽCI

ANASOFT 
LITERA 

2021

Překladová beletrie

28 29

přeložila Irena Steinerová
vázaná / 201 stran
vychází v říjnu
369 Kč

„
Hrínová energicky stírá hranici vyloučení, empaticky 
vyzývá k přehodnocení nesmyslných předsudků vůči 

různým podobám přirozenosti a nabádá nás, abychom 
„naslouchali zvukům vesmíru“.  

Jílek Café

„
Osm povídek Barbory Hrínové 

je možné číst jednotlivě, ale 
společně díky opakujícím 
se motivům získávají nový 

významový rozměr — hluboký 
vnitřní neklid tlumený ironií i sebe

ironií, náznakovostí. Autorka 
píše o současných tématech, 

jako jsou například různé formy 
sexuální orientace či expatství, 

ovšem nepíše o nich prvoplánově.  
Literárne informačné centrum

Barbora Hrínová
(nar. 1984) je slovenská spisova
telka a odborná asistentka v Ate
liéru scenáristické tvorby na Vysoké 
škole múzických umění v Bra tislavě. 
Je trojnásobnou finalistkou literární 
soutěže Poviedka a za svou první 
 knihu, sbírku povídek Jedno
rožci (2020), obdržela prestižní 
literární cenu Anasoft Litera.

Foto © Jakub Kováč

Barbora Hrínová
Jednorožci

Sbírka niterných povídek ověnčená prestižním 
oceněním Anasoft Litera 2021
Jednorožci aneb věční hledači. Lidé, kteří jsou 
nějakým způsobem jiní, ať už svou orientací, 
nebo jistým podivínstvím, novodobí nomádi 
z generace mileniálů, kteří usilují o totéž jako 
všichni ostatní — o lásku, vztah, porozumění 
a přijetí. Jejich odlišnost jim však v jejich dosa
žení brání, potýkají se s nejistotou a samotou 
a často zůstávají nepochopeni, přesto neztrácejí 
sebeironii a vtip. Nenaplňují očekávání dik
tovaná či nenápadně podsouvaná prostorem, 
v němž žijí.

Tento prostor se však v povídkách od
ráží velmi přesně a trefně, ať už nás zavedou 
do kavárny, venkovské chalupy, pronajatého 
městského bytu, nebo na psychiatrické oddělení; 
a nezáleží na tom, zda se odehrávají v Bra ti slavě, 
Tbilisi nebo na východoslovenské vesnici. Každá 
z postav tápavě ohledává své okolí a s většími 
či menšími úspěchy se v něm učí žít. A přes 
všechny překážky v jejich životech nechybí 
ani lehkost a humor.

https://www.hostbrno.cz/jednorozci
https://www.hostbrno.cz/hrinova-barbora


Nikki Mayová Wahala

Host
Živelný, vtipný a svěží příběh o tom, 
kolik toho unese jedno přátelství

Překladová beletrie

30 31

přeložila Romana Bičíková
vázaná / 367 stran
vychází v září
449 Kč

„
Tento vtipný, současný a vybroušený román tajně 

nahlíží do vnitřního světa žen — do jejich strachů a tu
žeb, slabostí i snů, vztahů s ostatními i se světem 

mnohdy plným předsudků a nerovností.  
Nita Prose, spisovatelka

„
V románu Wahala se splétá 
odvážný a otevřený pohled 
na moderní přátelství mezi 

ženami s energickým 
temným thrillerem.  

Woman & Home

Nikki Mayová
je anglicko nigerijská spiso va
telka. Ve dvaceti letech zanechala 
studia medicíny, přestěhovala se 
do Londýna, začala pracovat v re
klamě a brzy založila úspěšnou 
agenturu. Román Wahala (2022) 
je její prvotina a stanice BBC 
podle něho právě natáčí seriál.

Foto © Mike Cooper

Nikki Mayová
Wahala

S přáteli je život vždycky veselejší. Jen se 
do něj nesmí vkrást pomsta.
Londýňanky Simi, Ronke a Boo jsou kamarádky 
na život a na smrt. V restauraci s nigerijskými 
specialitami, kde to voní domovem, dlouze 
a hlasitě probírají slasti i strasti svých životů: 
třeba nejnovější Rončin objev, z něhož se snad 
konečně nevyklube další nespolehlivý příživník, 
Booinu frustraci ze zdánlivě dokonalé rodinné 
idylky, která ji však spíše dusí, nebo Siminu 
strategii, jak manžela úspěšně přesvědčit o tom, 
že se snaží o dítě, přestože Simi tuhle snahu 
tajně sabotuje.

Když se k dobře sehranému trojlístku přidá 
čtvrtá — bohatá, krásná a neohrožená Isobel —, 
najednou se zdá, že všechny trable mají snadné 
řešení. Jenže ne nadarmo se Isobel přezdívá 
Wahala. A wahala, to znamená problémy. Ná
hle se ukazuje, že každá z kamarádek jich má 
mnohem víc než dřív. Odkud pramení Isobelina 
touha hatit štěstí ostatních žen? A kam až je 
kvůli tomu ochotná zajít?

https://www.hostbrno.cz/wahala
https://www.hostbrno.cz/mayova-nikki


KOČKA

GENERÁL
A

Nino  
Haratischwiliová

Host

Od autorky bestselleru  
Osmý život (pro Brilku)

 

Překladová beletrie
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přeložila Michaela Škultéty
vázaná / 680 stran
vychází v říjnu
599 Kč

„
Autorka nahlíží přímo do hlubin nitra svých postav a její 

příběh připomíná antickou tragédii. Píše o zločinu a trestu, 
válkách v našich myslích a zlu v každém z nás.  

Deutsche Welle

„
Nino Haratischwiliová je poutavá 
a nebojácná vypravěčka. Má dar 
vdechnout svým postavám život 
a vystihnout je pouhými několika 

větami. Nic lidského jí není cizí.  
Neue Zürcher Zeitung

Nino Haratischwiliová
(nar. 1983) je německá spisovatelka, 
dramatička a režisérka gruzínské
ho původu. Čtenáře zaujala přede
vším románem Osmý život (pro 
Brilku) (2014, česky 2020), který 
se stal mezinárodním bestsellerem. 
Její další kniha Kočka a Generál 
(2018) se dostala do užšího výběru 
Ně mecké knižní ceny 2018.

Foto © Danny Merz / Sollsuchstelle*

Nino Haratischwiliová
Kočka a Generál

Mistrovský psychologický román o zločinu 
a trestu, o odplatě a zúčtování — a také o lásce
Píše se rok 2016 a v Berlíně se nečekaně protnou 
osudy tří lidí, kteří jsou natolik odlišní, že by se 
jen stěží dali najít rozdílnější. Kočka je mladá 
herečka původem z Gruzie, nadaná, neklidná, 
těkavá, vášnivě oddaná divadlu a své rodině. 
Moskevský rodák Alexandr Orlov, kterému 
všichni říkají Generál, se v průběhu let vy
pracoval na jednoho z nejmocnějších ruských 

oligarchů a obestírá ho aureola tajemství 
a nebezpečí. A Vrána? Vrána je někdejší válečný 
novinář, jemuž se před rokem zhroutil svět. 
Všechny tři propojí mladičká Nura a jistá strašli
vá událost, k níž došlo v malé vesnici na sever
ním Kavkazu během první čečenské války, tedy 
před více než dvaceti lety. Avšak vina zůstává 
vinou, zlo zůstává zlem a před vlastní minulostí 
se nedá uprchnout.

https://www.hostbrno.cz/kocka-a-general
https://www.hostbrno.cz/haratischwiliova-nino


Oceňovaná 
francouzská 
autorka 
proměňuje  
svůj život 
v historii a své 
vzpomínky 
v kolektivní 
paměť celé 
generace.

Annie 
Ernauxová h

o
st

FAZÓNA

Miika 
Nousiainen

Host

ROMÁN* RO
M

Á
N

*

ROMÁN*RO
M

Á
N

*

Humorný román o tom, že 
i mužům mohou tikat biologické 
hodiny a není všechno zlato, 
co se třpytí.

Annie Ernauxová
(nar. 1940) je jedna z nejvýznam
nějších francouzských spisovate
lek. Dětství prožila v Normandii 
a vystudovala učitelství a moderní 
literaturu. Její knihy se ve Francii 
brzy zařadily mezi současnou 
klasiku. V roce 2017 získala Cenu 
Marguerite Yourcenarové za celo
životní dílo.

Foto © Francesca Mantovani, 
Editions Gallimard

Miika Nousiainen
(nar. 1973) je populární finský 
spisovatel. Původně se věnoval 
novinařině a dosud působí jako 
scenárista a moderátor zábav
ních i diskusních televizních 
pořadů. Jeho nejnovější román 
Fazóna (2020) se ihned po vydání 
stal bestsellerem a dočkal se také 
divadelní adaptace.

Foto © Jonne Räsänen

34 35

Překladová beletrie Překladová beletrie

přeložil Tomáš Havel
vázaná / 263 stran
vychází v září
379 Kč

První české vydání memoárů významné 
francouzské autorky
V knize Roky předkládá Annie Ernauxová osobní 
příběh, v němž popisuje léta 1940 až 2006 pro
střednictvím svých vzpomínek, dojmů z minu
losti i současnosti, ale zároveň z nich vyvozuje 
předpovědi budoucnosti. Fotografie, knihy, 
písně, rozhlas, televizi a desítky let reklam 
a novinových titulků staví autorka do kontrastu 
se svými vnitřními zápasy a deníkovými zázna
my, které si po šest desetiletí vedla. Hlas, který 
rozpoznáváme jako autorčin, v textu opakovaně 
zaniká a vzápětí se opět vynořuje. Je to sám 
neúprosný čas, jenž vypráví svůj vlastní příběh 
a všechny ostatní vypravěče odsouvá do anony
mity. Vzniká tak nový druh autobiografie, která 
je subjektivní a zároveň neosobní, soukromá 
stejně jako kolektivní.

Annie Ernauxová
Roky

přeložila Jitka Hanušová
vázaná / 329 stran
vychází v říjnu
399 Kč

Finský bestseller, který s humorem boří všechny 
stereotypy o partnerství i rodině
Sami je muž v nejlepších letech, ovšem přes tikot 
biologických hodin sotva slyší vlastní myšlenky. 
Matku svých budoucích dětí hledá tak urputně, 
až se shodou nešťastných náhod dostane do 
 křížku s motorkářským gangem.

Jeho kamarád Markus zase zůstal sám 
se třemi dcerami a o tradiční rodině si může 
ne chat leda zdát. A třetí kamarád do party Peso
nen se musí starat o stárnoucí rodiče, takže jeho 
osobní život i zářná kariéra zůstávají v nedo
hlednu. Ani zbytek Samiho rodiny není zrovna 
reklamou na štěstí — jeho matka se po manže
lově smrti jen těžko vypořádává s osamělostí 
a vlastní dcera s ní kvůli naprosto nevinným 
otázkám na budoucí vnoučata odmítá mluvit.

Při snaze o řešení svých potíží všichni shodou 
okolností narážejí na stejný lifestylový blog, který 
líčí rodinnou idylku blogerky Sini. Postupně si 
však i ona uvědomí, že pouhá vyladěná fazóna 
k opravdovému štěstí nestačí.

Miika Nousiainen
Fazóna

„
V díle, jež mistrovsky líčí šede

sát let francouzského života 
od roku 1940 do roku 2006, 

se prolínají osobní vzpomínky, 
deníkové záznamy a historické 

poznámky. […] Úžasný text, který 
přirozeně přechází od indivi

duálního ke kolektivnímu.  
L’Express

„
Hlavní poselství Fazóny by mohlo 

znít, že o věcech se má mluvit, upřím
nost vládne světu a že na každého 
se jednou štěstí usměje, pokud má 

trochu trpělivosti. Z těchto ingrediencí 
vy tvořil Nousiainen mnohovrstev

naté,  vtipné a laskavé dílo.  
Kulttuuritoimitus„

Fazóna je dokonalý feel good 
román. Naplňuje vysoká očekávání, 
která na Miiku Nousiainena máme: 

je zábavný i teskný zároveň, 
a navíc velmi aktuální.  

Helsingin Sanomat

https://www.hostbrno.cz/roky
https://www.hostbrno.cz/fazona
https://www.hostbrno.cz/nousiainen-miika
https://www.hostbrno.cz/ernauxova-annie
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Krimi

přeložila Karolína Kloučková
vázaná / 530 stran
vychází v listopadu
549 Kč

„
Dravý vypravěčský styl, jenž vás zahalí 

do pláště temnoty.  
Daily Mail„

Kepler je virtuosem napínavých scén.  
The New York Times

Lars Kepler
je pseudonym, za nímž se skrývá 
manželská dvojice Alexandra 
Coelho Ahndorilová (nar. 1966) 
a Alexander Ahndoril (nar. 1967). 
Pavouk (2022) je nejnovější knihou 
z jejich společné bestsellerové 
série krimi románů s hlavní 
po stavou komisaře Joony Linny. 
V domov ském Švédsku byli díky 
této sérii vyhlášeni za nejprodáva
nější  autory desetiletí. Všech knih 

série se doposud prodalo patnáct 
milionů výtisků, jen v České 
republice přes půl milionu.

Foto © EwaMarie Rundquist

Lars Kepler
Pavouk

Joona Lina se vrací s devátým případem… 
a opět mu jde o krk.
Před třemi roky dostala Saga Bauerová po
hlednici s výhrůžným textem o pistoli s devíti 
bílými kulkami, z nichž jedna čeká na Joonu 
Linnu, a tvrzením, že zachránit ho může jedině 
Saga. Pohlednici sice Joonovi ukázala, ale čas 
plynul a hrozba upadla v zapomnění jako bez
významná provokace. Až doposud.

V Kapellskäru byl nalezen pytel s téměř 
rozpuštěným tělem. Na místě činu zůstala 
bílá nábojnice. Bestiální pachatel dává policii 

možnost zastavit sérii vražd tím, že rozluští 
složité hádanky.

Joona Linna a Saga Bauerová společně 
usilují o vyřešení zapeklitého případu a o zá
chranu vyhlédnutých obětí — dřív než bude 
pozdě. Ve svém pronásledování jsou čím dál 
zoufalejší. Co když se tento sériový vrah nedá 
zastavit? Co když už jsou sami lapeni v síti?

„
Není žádným překvapením, 

že Lars Kepler patří mezi 
následníky Stiega Larssona. 

Má výjimečný cit pro fyzickou 
krutost a jeho schopnost po

nořit se do mysli psychopata je 
opravdu šokující. Larssonovým 

osudem bylo mít mnoho ná
sledovníků… Kepler je z nich 

jednoznačně nejlepší.  
Time

https://www.hostbrno.cz/pavouk
https://www.hostbrno.cz/kepler-lars


Finský  
bestseller

A. M. Ollikainen

HOST

Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán

DOBRODINCI

Krimi

38 39

„
Nejzdařilejším aspektem románu je jeho literární 

hledisko — to, jak mistrovsky je napsaný. Zápletka je 
dobře zpracovaná, autoři dlouho vodí čtenáře za nos 
a nakonec ho odmění hned několika překvapeními.  

Helsingin Sanomat

přeložila Ema C. Stašová
vázaná / 296 stran
vychází v říjnu
399 Kč

„
Mezilidské vztahy v rodině 

Lehmusojových jsou rafinovaně 
matoucí. Kdo byl kdo, s kým 

a proč? V pozadí probleskuje 
spousta chaosu a rozporuplných 

emocí. Ollikainen mimoto 
zručně zachycuje zvláštnosti 
finského uměleckého života. 

Rozuzlení celého zločinu je pak 
vysloveně omračující.  

Mesta.net

A. M. Ollikainen
je pseudonym finského manžel
ského dua Aki a Milly Ollikaine
nových. Jejich první společný 
krimi román Dobrodinci (2021) 
zvítězil ve spisovatelské soutěži 
Rikos, práva na překlad se prodala 
do čtrnácti zemí a z románu se 
ihned po vydání stal bestseller.

Foto © Jonne Räsänen

A. M. Ollikainen
Dobrodinci

První díl strhující finské bestsellerové 
krimi série
Blíží se letní slunovrat a před branami vily 
velko podnikatel ské rodiny proslulé dobro
činností se objeví modrý lodní kontejner, který 
sice koncernu Lehmusojových patří, ale nikdo 
neví, kdo ho tam nechal dovézt. Ze stejně 
nevysvětlitelného důvodu je kontejner plný 
vody a uvnitř se jako v obrovském plechovém 
akváriu vznáší utopená žena tmavé pleti. 
Podivný zločin začne vyšetřovat komisařka 
Paula Pihlajová a stopy ji zavedou až do Afriky, 
kde zakladatel koncernu Hannes svého času 
podnikal a díky rozvojové pomoci zarážejícím 
způsobem zbohatl.

V základech se přitom otřásá i život 
samotné komisařky, protože za vraždu byl 
právě odsouzen jeden dvacetiletý narkoman, 
s nímž ji pojí bolestný vztah. Paula trpí pocity 
viny a  snaží se přijít na kloub tomu, jak se 
mladík dostal na scestí. Ve vyšetřování mezitím 
všechny stopy ukazují k rodině Lehmusojových, 
avšak zároveň se kolem nich stahuje smrtící 
smyčka.

https://www.hostbrno.cz/dobrodinci
https://www.hostbrno.cz/ollikainen-a-m
http://Mesta.net


detektivní román host

Åsa Larssonová
Vina otců

Krimi

40 41

„
Román Vina otců je něčím víc než jen pouhou krimi. O boxu 

vypráví tak působivě, že cítíte každý úder, a také o lásce mezi 
lidmi a lásce k přírodě […]. A vypráví rovněž o srdcích bijících 

pro Kirunu i se všemi jejími chybami nebo o nádherné, divoké 
a všudypřítomné přírodě. A uprostřed toho všeho, v pří

běhu plném lidských osudů, se skrývá napětí, které 
čtenáře chytne a nepustí.  

Borås Tidning

„
Naprosto skvělý mnoho vrstevnatý 

kriminální román. Vyvolává ne
ukojitelnou touhu přestěhovat 

se na sever — Åsa píše o milované 
krajině norr bot ten ských hor, které 
jsou tak nádherné, že se zdají jako 

z jiného světa, a o řekách, jež 
se řítí údolími už po staletí.  

Femina

přeložila Jana Satrapa Holá
vázaná / 540 stran
vychází v říjnu
549 Kč

Åsa Larssonová
(nar. 1966) pochází ze severo
švédské Kiruny. Proslavila se 
sérií kriminálních románů Příběhy 
Rebecky Martinssonové a také jako 
spoluautorka fantasy série pro děti 
PAX. Knihy Åsy Larssonové byly 
přeloženy do osmadvaceti jazyků 
a celosvětově se jich prodalo přes 
pět milionů výtisků.

Foto © Orlando G. Boström

Åsa Larssonová
Vina otců

Dlouho očekávané vyvrcholení krimi série 
s prokurátorkou Rebeckou Martinssonovou
Když forenzní patolog Lars Pohjanen po
žádá Rebecku Martinssonovou, aby vyšetřila 
dávno promlčenou vraždu, zbývá mu jen pár 
týdnů života. Pohjanena nepřestává trápit, 
že v roce 1962 beze stopy zmizel otec pozděj
šího slavného švéd ského boxerského šam
piona. Jeho tělo se střelnou ranou na prsou se 
našlo až teď — v mrazáku mrtvého alkoholika 
Henryho Pekkariho.

Rebecce se ovšem momentálně nedaří 
ani v osobním, ani v pracovním životě a nemá 
nejmenší chuť se dávno uzavřeným případem 
zabývat. Navíc zjišťuje, že ji k vyšetřování 

poutá nečekaná vazba, a je možné, že jí dávná 
nevraživost zkalí úsudek. Může však nevyslyšet 
přání umírajícího? Zvlášť když pojme pode
zření, že Pekkari možná nezemřel přirozenou 
smrtí? Z Rebecčina volnočasového pátrání se 
tak stane naléhavé vyšetřování vraždy, při němž 
se jí doslova otřásá půda pod nohama. Město 
Kiruna se kvůli poddolování musí přemístit 
a tím se otevírá prostor pro nejrůznější 
nečisté hry.

https://www.hostbrno.cz/vina-otcu
https://www.hostbrno.cz/larssonova-asa


Krimi

42 43

„
Dusseho černý humor je brilantní a některé scény 

jako by napsal sám Quentin Tarantino.  
General ‑Anzeiger„

Naprosto úžasný kriminální román… Geniální 
zápletka, spousta černého humoru a opravdu 

použitelné tipy k všímavému životu!  
Lesart, Deutschlandfunk Kultur

„
Tenhle krimi román o všímavosti, 

organizovaném zločinu, medi tacích 
a vraždách je naprosto k popukání. 
Autorovi se povedlo tuhle šílenost 

vybalancovat na výbornou.  
Brigitte

přeložila Dagmar Heeg
vázaná / 358 stran
vychází v říjnu
399 Kč

Karsten Dusse
(nar. 1973) je právník a už několik 
let píše pro televizi. Několikrát 
získal ocenění Německé tele
vize a Německou cenu komedie. 
Je auto rem tří non fiction knih 
a v současné době se věnuje 
své úspěšné krimi sérii, které 
se jen v Německu prodalo více 
než milion výtisků.

Foto © Ann Kristin Brücker

Karsten Dusse
Vraždi všímavě

Jak vám může kurz mindfulness změnit život? 
Třeba vraždou.
Právník Björn Diemel se stará o to, aby se mize
rové nedostali do takového průšvihu, jaký by si 
zasloužili. Ve své profesi je třída, ovšem takový 
úspěch není zadarmo. Za život v přepychu platí 
Björn neustálým stresem — den má příliš málo 
hodin, nedokáže vypnout, jeho žena Katharina 
mu leze na nervy a svoji dceru téměř nevidí. 
Katharině už ale s manželem dochází trpělivost, 
a tak se Björn rozhodne zkusit poslední zoufalý 
krok — vydá se za koučem mindfulness neboli 
všímavosti.

Ačkoli Björn považuje všímavost jen 
za další odvar pochybného ezoterického čaje, 
pro záchranu rodiny je ochoten udělat cokoli. 

A po několika sezeních zjistí, že mu všímavost 
opravdu pomáhá dostat život pod kontrolu. 
Má to však jeden háček — Björnův mandant, 
podezřelý například z daňových úniků, zpro
nevěr či ublížení na zdraví, se s poklidným 
životním stylem příliš neslučuje. A proto je 
třeba začít vraždit. S láskou a bez jakéhokoli 
hodnocení. Prostě všímavě.

https://www.hostbrno.cz/vrazdi-vsimave
https://www.hostbrno.cz/dusse-karsten


V bezpečí 
je udrží jen ticho

HOST

JEN PÁR HODIN
PO PROPUŠTĚNÍ

JE MRTVÝ. PROČ?

S . R . WHITE

Vycházející hvězda australské
krimi. Whiteův popis vyšetřování

vraždy je strhující.

SUNDAY TIMES

Graham Masterton
(nar. 1946) pochází z Edinburghu, 
v současnosti žije v jihovýchodní 
Anglii. Napsal řadu hororových 
románů, za které získal mnohá 
literární ocenění. Proslavil se 
přede vším sérií krimi románů 
s vyšetřovatelkou Katie Magui
rovou, jíž se celosvětově prodalo 
už více než milion výtisků.

Foto © Lucie Kaňová

S. R. White
pracoval dvanáct let u britské poli
cie. Poté se vrátil ke studiu a získal 
titul z tvůrčího psaní na Not ting
ham Trent University. Nyní žije 
v australském Queenslandu. Jeho 
první román Samotář (2020) se stal 
mezinárodním bestsellerem.

Foto archiv autora
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Krimi Krimi

Devátý díl série s komisařkou Katie Maguirovou
Seržant irské Gardy, který měl svědčit ve vel
kém procesu vyšetřujícím korupci v policejním 
sboru, je nalezen mrtvý, bez hlavy a s irskou 
flétnou zaraženou do krku. Tato vražda posílá 
všem potenciálním donašečům jasný vzkaz — 
když nebudete mlčet, skončíte stejně.

Kromě vyšetřování tohoto děsivého zločinu 
se komisařka Katie Maguirová snaží dopadnout 
stále mocnější drogový gang, který vede jeden 
z nejnebezpečnějších dealerů v Corku. Po počá
tečních úspěších se však případ zkomplikoval 
a Katie se ocitá pod ještě větším tlakem.

Když se navíc najde bezhlavé tělo dalšího 
policisty, začne být jasné, že ochránit ohrožené 
whistleblowery nebude vůbec jednoduché.

přeložila Radka Klimičková
vázaná / 466 stran
vychází v srpnu
499 Kč

Graham Masterton
Píseň mrtvých

přeložila Radka Klimičková
vázaná / 484 stran
vychází v září
499 Kč

Vyšetřovatelka Dana Russoová se vrací 
s dalším případem.
Když se uprostřed kalné bažiny v severní Austrálii 
objeví tělo brutálně zavražděného muže, navíc 
naaranžované na kříži, na místo činu je okamžitě 
povolána vyšetřovatelka Dana Russoová se svým 
týmem. Obětí je usvědčený sexuální násilník, 
nedávno propuštěný z vězení, který nedaleko 
od místa vraždy spáchal strašlivý zločin.

Kdo ho zavraždil — a proč? Když se během 
vyšetřování vynoří hned několik možných vodítek, 
pátrání po vrahovi se stane mnohem spletitější 
a hrozivější, než si kdokoli dokázal představit. 
Mohou mít s vraždou něco společného dvě sestry, 
které oběti nabídly pomoc? Žijí sice stranou 
společnosti, ale to přece není zločin… Dana si 
uvědomí, že na to, aby porozuměla vrahovu sku
tečnému motivu, se bude muset utkat s dé mony 
z vlastní pohnuté minulosti.

S. R. White
Vězeň

„
V předchozích dílech Katie díky své 

nekompromisní povaze bojovala 
se zločinem v drsných corkských 

ulicích odhodlaně a tvrdě. 
V Písni mrtvých však na jejím 

brnění možná zahlédneme 
první prasklinky. Další intenzivní 

a působivý příspěvek do série.  
Books and Lesser Evils

„
White maluje ponurý obraz malé 

izolované komunity na pokraji 
zániku, proti níž se postavila i sa
motná krajina. Zrádnost smrticí 
bažiny pocítíte na vlastní kůži.  

The Unseen Library„
Napínavé, skvěle vystavěné 

vyprávění s vypjatým závěrem.  
Peter May, spisovatel, 
o předchozím románu  

Samotář

https://www.hostbrno.cz/pisen-mrtvych
https://hostbrno.cz/masterton-graham
https://www.hostbrno.cz/vezen
https://hostbrno.cz/white-s-r
https://agarcia85257.wordpress.com/2018/11/04/dead-men-whistling-by-graham-masterton


JOHN  
GWYNNE

Host

Mistrovsky zpracovaná, brutálně přesvědčivá  
epická fantasy inspirovaná severskou kulturou.

 Anthony Ryan, autor trilogie Stín krkavce
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„
Mistrovsky zpracovaná, brutálně přesvědčivá 

epická fantasy inspirovaná severskou kulturou.  
Anthony Ryan, autor trilogie Stín krkavce„

Série, která je příslibem stejné míry komplexnosti 
a hloubky jako Kolo času Roberta Jordana nebo série 

George R. R. Martina Píseň ledu a ohně.  
Library Journal

přeložil Roman Tilcer
vázaná / 550 stran
vychází v říjnu
549 Kč

„
Každý, kdo už Gwynnovy 
knihy četl, ví, že jsou plné 

skvěle vykreslených postav, 
na kterých čtenářům skutečně 

záleží. Milujeme je, protože 
představují citovou investici, 
která se vždy vyplatí, i když 

někdy přichází v podobě 
neovladatelného pláče.  
Fantasy Book Review

John Gwynne
(nar. 1968) je britský autor fantasy. Na
rodil se v Singapuru, kde jeho otec slou
žil u RAF, a nyní žije ve Walesu. Psát 
začal při péči o hendikepovanou dceru. 
Srdce fanoušků si získal čtyřdílnou sá
gou The Faith full and the Fallen (Věrní 
a padlí), na kterou navázal úspěšnou tri
logií Of Blood and Bone (O krvi a kos
tech). Román Stín bohů (2021) je prvním 
dílem nové série Krvopřísežní.

Foto © Caroline Gwynne

John Gwynne
Stín bohů

Ty nejlepší ságy jsou napsané krví.
Uplynulo celé století od doby, kdy spolu bohové 
bojovali a navzájem se vyhubili. Zůstaly pouze 
jejich kosti, slibující velkou moc těm, kdo jsou 
dost stateční na to, aby se je vydali hledat.

Vigrídem se šíří zvěsti o válce a osud násle
duje kroky tří bojovníků: lovkyně na nebezpeč
né výpravě, urozené ženy toužící po válečnické 
slávě a otroka, který usiluje o pomstu mezi 
žoldnéři známými jako Krvopřísežní. Všichni 
tři budou utvářet osud světa, když na něj opět 
padne stín bohů.

Stín bohů zahajuje novou epickou fantasy ságu 
Krvopřísežní, zasazenou v severském světě 
plném mýtů, magie a odplaty.

https://www.hostbrno.cz/stin-bohu
https://www.hostbrno.cz/gwynne-john


Sunday Times 
bestseller

HOST

ŘÍŠE VLKA
* I *
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„
Mysteriózní detektivka se v první části trilogie setkává 

s politickou grimdark fantasy… Zajímavá a temná 
dekonstrukce oblíbených žánrových postupů.  

Kirkus Reviews

„
Královská spravedlnost je 

stejnou měrou hrdinská 
fantasy i tajemná detektivka. 
Díky pronikavému intelektu 

a tajuplným schopnostem sira 
Kon rada Vonvalta zatoužíte jít 

v jeho stopách, avšak srdce a jis
kru do příběhu vnáší jeho mladá 
úřednice Helena. Společně tvoří 

impozantní tým a rafinované 
pojetí žánru fantasy v podání 

Richarda Swana zanechá ve čte
nářích touhu po dalších dílech.  

Sebastian de Castell, autor 
série Divotvůrce

přeložila Dana Krejčová
vázaná / 500 stran
vychází v listopadu
499 Kč

Richard Swan
se narodil v severním York shiru a vět
šinu svého života strávil na základ
nách britského královského letectva 
v Yorkshiru a Lincoln shiru. Po studiu 
práv na univerzitě v Manchesteru byl 
v roce 2011 přijat do advokátní ko
mory a specializuje se na obchodní 
spory. Královská spravedlnost (2022) 
je jeho knižním debutem.

Foto © Robert Lapworth

Richard Swan
Královská spravedlnost

Temná fantasy plná tajemství 
a detektivního pátrání
V císařství to vře, všude bují nepokoje, ka
cíři a mocní patriciové vzdorují moci císař
ského trůnu. Chaosu stojí v cestě pouze řád 
justiciárů. Sir Konrad Vonvalt je nejobávanějším 
justiciárem, který prosazuje zákon pomocí své 
bystré mysli, tajemných sil i šermířské obrat
nosti. Po boku mu stojí jeho nadaná osiřelá 
chráněnka Helena Sedanka.

Během vyšetřování vraždy jedné provin
ční šlechtičny však odhalí spiknutí sahající 
až na sám vrchol císařské společnosti. Sázky se 
zvyšují a jsou stále osobnější a Vonvalt s Hele
nou se musejí rozhodnout: přestanou prosazovat 
zákony, na které přísahali, aby ochránili říši?

https://www.hostbrno.cz/kralovska-spravedlnost
https://www.hostbrno.cz/swan-richard
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Ve světě bez naděje
ani hlas pravdy
nezní líbezně.

Dana
Beranová
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„
Působivý fantasy román, který 

představuje hrdinku, jejímž cílem 
není silou měnit svět, ale léčit 

a napravovat lidské osudy

vázaná / 250 stran
vychází v říjnu
369 Kč

Ukázka z knihy
Henika prudce zastavila koně a upřeně sledo
vala červeně zabarvenou vodu. V slabém světle 
teprve vycházejícího slunce ji mohl šálit zrak. 
Vzhlédla k domům bohatých měšťanů, které 
stály na nejvýše položené straně náměstí, aby 
se přesvědčila. Bohužel. Krve dnes ještě nebylo 
dost. V rohu náměstí stál pranýř. Zatím byl vždy 
prázdný, železné konce srostlé rzí. Dnes v něm 
byl ale uvězněný člověk. Henika jen na malý 
okamžik zatoužila zase pobídnout klisnu 

a pokračovat domů. Svléknout ze sebe oblečení 
navlhlé od deště a špinavé od krve. Zahřát se 
teplým nápojem a smýt špatný pocit z neúspě
chu… Ale nemohla. Slib, který před nějakým 
časem vyslovila v poloopuštěném lazaretu, byl 
příliš zavazující.

Dana Beranová
(nar. 1976) pochází z Jičína. Po dvacítce 
zjistila, že město pro ni není, a odstě
hovala se na vesnici, kde žije s manže
lem a všemožnou zvěří. Do Jičína jezdí 
za prací — působí jako radiologická 
asistentka. Debutovala fantasy romá
nem Eva a Kniha poznání (2014). Její 
povídka „Nikdy neříkej nikdy“ vyšla 
v antologii Žena se lvem (2016). Kromě 
knih píše básně a písňové texty.

Foto © Nella Stefanidu

Dana Beranová
Zpěv straky

Ve světě bez naděje ani hlas pravdy 
nezní líbezně.
Když se šílený a mocichtivý vladař rozhodl 
vyvraždit všechny, které nemůže přeměnit 
ve vojáky, stalo se ze světa místo bez vědy, 
umění a také bez naděje. Místo, kde není 
snadné nabízet útěchu.

Pro mladou čarodějku Heniku se však právě 
to stalo smyslem života. Zavržená vlastní tyran
skou matkou, ale se svými jedinými přáteli — 
spolehlivou klisnou Potvorou a strakou, která 
skrývá nejedno tajemství — pomáhá všude tam, 
kde je zapotřebí jejích léčitelských dovedností. 

Ať už pobývá ve městě, jehož brány není možné 
opustit, u oddílu dětských vojáků s velice podiv
ným úkolem, či na hradě, kde se objevilo nad
míru podezřelé novorozeně, vždy musí pečlivě 
zvažovat, co může ztratit a co získat.

Bolest a utrpení mívají totiž rozmanité 
podoby, ale muka v duších se navzájem až pře
kvapivě podobají. Ale právě tyto rány se hojí 
ze všech nejhůř. A je na Henice, aby přišla na to, 
jak lze zemi a její obyvatele vyléčit.

https://www.hostbrno.cz/zpev-straky
https://www.hostbrno.cz/beranova- dana


ANDREA 
STEWARTOVÁ

„Epická fantasy v té nejlidštější a nejupřímnější podobě, 
která se zajímá o skutečné životy v soukolí 

impéria a vzpoury.“ 

HOST

ALIX E. HARROWOVÁ
autorka románu January

a deset tisíc dveří

Fantasy a scifi
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„
Překvapivě komplexní kniha. Stewartová v ní spojila 

vize z Blade Runnera, postavy z Hvězdných válek, 
hrůzy z Frankensteina a přidala spoustu vlastních 

nápadů. Některé z těchto ingrediencí se osvědčily více 
než jiné, ale autorka naštěstí opakovaně překvapuje 

a přesvědčuje o svém talentu. Její fantazie a emotivní 
krajiny, jaké dokáže vykreslit, by měly i nadále činit 

ze série Tonoucí císařství hodnotné čtení.  
Locus Magazine

„
Dcera kostí přitáhla mou 

pozornost a už ji nepustila. Ne
úprosně zkoumá, jak lidé u moci 

vykořisťují a dehumanizují ty, jimž 
mají sloužit, ale zároveň oslavuje 

povznášející sílu lásky a přátelství. 
Naprosto fantastické čtení a já 

netrpělivě očekávám pokračování.  
Kevin Hearne, autor série Kroniky 

železného druida

Andrea Stewartová
je dcerou čínských přistěhovalců 
a vyrůstala na různých místech 
Spojených států. Její rodiče vždy 
kladli důraz na vědu a vzdělání, 
takže strávila dětství ponořená 
do Star Treku a podivně vonících 
knih v knihovně. Když se její 
(přiznaně ambiciózní) sny o tom, 
že se stane drakobijkyní, nevy
plnily, dala se raději na psaní knih. 
Nyní žije ve slunné Kalifornii 

a kromě psaní ji můžete potkat, jak 
se prochází s kočkami, pozoruje 
ptáky nebo padá do králičích 
nor. Román Dcera kostí (2020) 
je jejím debutem.

Foto archiv autorky

přeložila Alžběta Lexová
brožovaná / 460 stran
vychází v listopadu
469 Kč

Andrea Stewartová
Dcera kostí

První díl Asií inspirované fantasy série 
Tonoucí císařství
Císař vládne už celá desetiletí a klid a pořá
dek v říši udržuje magickou mocí, díky níž 
do káže z úlomků kostí vytvářet mohutné 
kostěné konstrukce. Jeho síla však slábne 
a na ostrůvcích Císařství se postupně šíří 
vlna vzpoury.

Císařova dcera Lin tráví dny uvězněná 
v paláci plném zamčených komnat a temných 
tajemství a ze všech sil se snaží otci dokázat, 

že je hodna stát se jeho následnicí. Jenže 
v císařových očích se pro tak důležitou roli 
nehodí, protože vinou záhadné choroby přišla 
o všechny vzpomínky z dětství. A tak Lin ne
zbývá než na otce udělat dojem tím, že sama 
ovládne zapovězené umění magie kostí. Tak 
velká moc si ale žádá obrovskou oběť a po
vstalci už jsou za branami. Lin čeká nelehké 
rozhodnutí. Jak daleko je pro své dědictví — 
a záchranu svého lidu — ochotná zajít?

https://www.hostbrno.cz/dcera-kosti
https://www.hostbrno.cz/stewartova-andrea
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přeložil Konstantin Šindelář
vázaná / 600 stran
vychází v listopadu
599 Kč

„
Nenapodobitelný mistr historického vyprávění. Jeho vizio
nářský způsob psaní o minulosti dává čtenáři zakusit, že je 

účastníkem nebo svědkem rozsáhlých historických událostí, 
ale zároveň se cítí velmi blízko protagonistům románu. Rozvíjí 

barvitý, realistický obraz epochy, přičemž dokáže vykreslit 
také hluboce intimní, osobní okamžiky v životě svých postav. 

Alexej Ivanov je spisovatelem obrovského magického talentu.  
Elena Lappinová, autorka knihy V jakém jazyce sníte?

„
Kniha už byla přirovnávána 

k Pánovi prstenů či Beowulfovi, ale 
přesnější by možná byly tituly jako 
Šogun nebo Klan velkého medvěda. 

Podobně jako některé romány 
Neala Stephensona je možné knihu 

řadit jak mezi historické romány, 
tak do fantasy… nebo do obojího.

Alexej Ivanov
(nar. 1969) pochází z Gorkého 
(dnes Nižnij Novgorod) a vyrůs
tal v Permu na Uralu, kde také žije. 
V roce 1996 absolvoval dějiny umě
ní na univerzitě v Jeka těrin burgu. 
Poté pracoval jako domovník, la
borant, turistický průvodce, učitel, 
novinář a lektor. Poprvé publikoval 
časopisecky v roce 1990. Jeho první 
knihou byl mysticko historický ro
mán Srdce tajgy z roku 2003. Dnes 

je autorem jedenácti románů a sed
mi knih literatury faktu. Podle pěti 
knih byly natočeny filmy a na dal
ších pět jsou prodaná práva. Jeho 
romány byly přeloženy do osmi 
jazyků.

Foto archiv autora

Alexej Ivanov
Srdce tajgy

Historický fantasy román ze středo věkého Ruska
Píše se rok 1455. Moskevské velkoknížectví 
sílí, pohlcuje okolní území a šíří se směrem 
na východ — tam, kde se pod svahy Uralu 
rozkládá jiný, prastarý a děsivý svět. Nad 
vrcholky Kamenného pásu září pichlavá 
pohanská souhvězdí, temena vrchů se ježí 
palisádami hradišť, ze země ční nespočetné 
modly a v černých hlubinách hvozdů se dosud 
ukrývají podivné bytosti…

Srdce tajgy je velkolepá historická freska 
s nádechem pohanské i křesťanské mystiky: 
skutečná brána do jiných, téměř zapomenu
tých dob. Především se však jedná o příběh lidí, 

kteří neochvějně — byť nezřídka marně — čelí 
osudu a jeho nezvratnosti.

Román se téměř ihned po vydání 
v roce 2003 stal zásadní událostí na poli 
ruské literatury. Získal řadu ocenění a svému 
autorovi otevřel bránu mezi nejuznávanější 
ruské spisovatele současnosti. V roce 2022 
přichází do kin také jeho filmové zpraco
vání — jeden z nejvýpravnějších snímků 
v dějinách ruské kinematografie.

https://www.hostbrno.cz/srdce-tajgy
https://www.hostbrno.cz/ivanov-alexej
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N. K. Jemisinová
(nar. 1972) vystudovala psycho
logii a výchovné poradenství, 
žije v New Yorku. Debutovala 
románem Sto tisíc království (2010, 
česky 2013). S úspěchem se setkal 
i její další román Smrtící luna (2012, 
česky 2021), který je prvním dílem 
dobrodružné série Snová krev. 
Román Páté roční období (2015, 
česky 2018), který je prvním dílem 
trilogie Zlomená země, získal cenu 

Hugo za nejlepší fantasy román; 
stejného ocenění se dočkaly i další 
dva díly —  Brána z obe lisků (2016, 
česky 2019) a Kamenné nebe 
(2017, česky 2020). V roce 2020 
vydala knihu Stali jsme se městem 
(česky 2021).

Foto © Laura Hanifin

Zuzana Hartmanová
(nar. 1990) už od útlého věku ví, 
že kniha je nejlepší přítel člověka, 
a tento vztah pilně utužuje. Pracu
je v oddělení digitalizace Městské 
knihovny v Praze a momentálně je 
na mateřské dovolené. Debutovala 
povídkovým románem Noční labuť 
(2017), na který navázala románem 
Perutě noci (2019). Hrdinku obou 
knih můžete potkat také v povídce 

„Kruhy na hladině“ v antologii 

Žena s labutí (2018). Trilogii Krysy 
apokalypsy zahájila v roce 2020 
románem Před bouří, na který o rok 
později navázala druhým dílem 
Oko bouře.

Foto © Kateřina Hurtová
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Fantasy a scifi Fantasy a scifi

brožovaná / 400 stran
vychází v září
399 Kč

Vyvrcholení postapokalyptické trilogie 
Krysy apokalypsy
Příliš mnoho chyb — a jistá dávka šílenství — 
zapříčinilo pád samozvaného spasitele. Jeho 
moc visí na vlásku a možnosti rychle docházejí. 
Zatímco Hiramoto přichází vyrovnat účty, ruiny 
na východě slibují Arumielovým odpůrcům nové 
začátky a relativní bezpečí. Ovšem magie ještě 
neřekla poslední slovo.

Pokud se podaří stvořit nového boha a díky 
tomu přivést zpět Vulpeho, mohli by obyvatelé 
Leru získat aspoň trochu času navíc. Jenže snahy 
o návrat prapůvodní hlavy lerského panteonu 
mohou mít vyšší cenu, než jsou démoni ochotni 
zaplatit. Nezbývá než sesbírat střepy rozbitého 
světa i vlastních životů a doufat v to nejlepší.

Zuzana Hartmanová
Bouřný úsvit

přeložil Roman Tilcer
vázaná / 550 stran
vychází v srpnu
549 Kč

Druhý díl dobrodružné série Snová krev z pera 
nejoceňovanější fantasy autorky současnosti
Gudžárej, město snů, kde byl jediným zákonem 
mír, nyní trpí pod nadvládou Kisujského protek
torátu a zažívá násilí a útlak. A také noční můry: 
gudžárejské občany sužuje tajuplná a smrtící 
nákaza, jejíž oběti umírají s jekotem ve spánku. 
Lidé lapení mezi temnými sny a krutými pány 
touží po vzpouře — jenže Gudžárej žil v míru již 
příliš dlouho. Proto mu někdo musí ukázat cestu.

Naději skýtají dva psanci: první žena, které 
kdy dovolili vstoupit mezi kněží Bohyně snů, 
a vyhoštěný princ, jenž chce získat zpátky, co mu 
patří. Společně musejí čelit kisujské okupaci a od
halit zdroj vražedných snů… než bude Gudžárej 
navždy ztracen.

N. K. Jemisinová
Slunce ve stínu

„
Krysy apokalypsy se mohou 

směle měřit s kteroukoli fantasy 
ságou od mezinárodně 

uznávaných autorů.  
Pevnost

„
Tvorba N. K. Jemisinové patří 

k dílům, která se odmítají uzaví
rat ve fanouškovském ghettu 

a hodlají reflektovat reálné 
problémy a výzvy moderní doby.  

Česká televize

https://www.hostbrno.cz/bourny-usvit
https://www.hostbrno.cz/slunce-ve-stinu
https://www.hostbrno.cz/hartmanova-zuzana
https://www.hostbrno.cz/jemisinova-n-k
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KNIHA PRVNÍ

Host

Eléonore 
Devillepoixová

Eléonore Devillepoixová
(nar. 1991) je francouzská autorka 
fantasy románů. Vystudovala filo
zofii na Sorbonně a environmentální 
politiku na London School of Econo
mics. Pracuje v Evropském parla
mentu v Bruselu. Znalost politického 
prostředí a diplomacie se promítla 
i do její tvorby. Na fantasy Bezvětrné 
město (2020, česky 2022) nyní navazu
je závěrečná část.

Foto archiv autorky

Becky Chambersová
(nar. 1985) vyrůstala v rodině 
se silným zájmem o kosmické 
vědy a umění. Proslavila se cyk
lem  space oper Poutníci, který 
získal cenu Hugo za nejlepší sérii. 
V roce 2019 vydala novelu S po
korou a nadějí ( česky 2021). Žalm 
pro divostrojné (2021) je prvním 
dílem nové série Mnich a robot 
o hledání místa na světě.

Foto © Julie Branson
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Fantasy a scifi Young adult

přeložil Ladislav Václavík
brožovaná / 380 stran
vychází v srpnu
399 Kč

Kdo se ujme vlády v Hyperboreji — městě, kde 
nefouká vítr?
Hyperborea padla do rukou nepřítele a ulicemi 
se šíří chlad. Arka se rozhodla uprchnout zpátky 
do svého domovského pralesa v Arkádii. Dcera 
Amazonek, vražedkyně, nositelka prokletí, niči
telka města: to je příliš mnoho břemen na někoho, 
komu ještě není ani čtrnáct let. Mezi Amazonkami 
se musí naučit čelit všem nepříjemným vzpomín
kám na bezvětrné město, ale i tajemstvím, která 
les ukrývá. Po stopách své žákyně se na sever 
vydává i její mentor Lastyanax. Je odhodlaný 
ji najít, a tak opouští rodinu, přátele a nechává 
Hyperboreu za sebou. Nepřítel prozatím zůstává 
ukrytý ve stínu. Nikdo ale nevěří, že se s tím 
spokojí. Dokážou Lastyanax a Arka tajemného 
pána lemurů zastavit včas?

Druhý, závěrečný díl série v sobě spojuje 
dobrodružství, politiku a precizně vykreslenou 
psychologii postav.

Eléonore 
Devillepoixová
Bezvětrné město.  
Kniha druhá

přeložila Lucie Bregantová
vázaná / 170 stran
vychází v říjnu
329 Kč

Majíli lidé vše, co si přejí, záleží na tom, aby měli 
ještě víc?
Na měsíci jménem Panga kdysi dávno lidé pro 
svůj blahobyt využívali práce robotů. Jednoho 
dne se však stalo něco nečekaného — roboti 
nabyli vědomí a rozhodli se uchýlit do divočiny, 
daleko od lidských továren, aby poznali svět 
v celé jeho lidmi neposkvrněné kráse. Po dlou
hých staletích odloučení, kdy už z robotů ve světě 
lidí nezbylo víc než legendy, však nastal čas. Čas 
dozvědět se, jak se lidem daří. A co potřebují.

Mezitím se lidé naučili poradit si sami. Věnují 
se farmaření, řemeslům nebo práci v klášterních 
řádech. Jako například Echo. Stará se o klášterní 
zahrady, ale cítí, že život ve městě není to pravé. 
Proto se rozhodne cestovat po venkově a provádět 
čajové obřady. Nespokojený vnitřní hlas však stále 
neutichá, a tak zbývá jediné — vydat se k hranicím, 
kde začíná divočina. Právě tam, kam míří i první 
robotí vyslanec do světa lidí. Dokáže vypátrat, 
co lidé potřebují, když se zdá, že to nevědí ani 
oni sami?

Becky Chambersová
Žalm pro divostrojné

„
Velkolepý magický svět, vystavěný 
do nejmenších detailů a nanejvýš 

originální! Žánr fantasy se zde 
prolíná s thrillerem, magie 
je dostupná jen elitě a svět 

funguje podle pevného řádu 
a hierarchie. Výborný debut.  

Athenaeum.com„
Eléonore Devillepoixová skutečně 
nabízí pokračování hodné první
ho dílu — se zápletkou, která se 

uzavírá, ovšem nejprve důkladně 
prozkoumá nové cesty.  

Sophielit.ca

„
Emocionální váha této knihy je 

opravdu pozoruhodná. Žalm 
pro divostrojné je komentářem 

k úzkostem života ve světě, 
který očekává produktivitu, 

zatímco často si stačí jen 
sednout, naslouchat a dát si 

třeba šálek čaje.  
Tor.com

https://www.hostbrno.cz/zalm-pro-divostrojne
https://www.hostbrno.cz/bezvetrne-mesto
https://hostbrno.cz/devillepoixova-eleonore
https://www.hostbrno.cz/chambersova-becky
http://Athenaeum.com
http://Sophielit.ca
http://Tor.com
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druhá lekce ve Scholomancii 
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„
Cyničtí studenti, děsivá monstra, 

rostoucí přátelství a nádech roman
tiky vytvářejí velmi čtivý příběh. 

Některé otázky ovšem ještě zbývá 
zodpovědět v posledním dílu trilogie. 

Konec této části vás navnadí tak 
silně, že se třetí knihy nebudete moct 

dočkat. Zblázníte se napětím.  
Library Journal

přeložila Veronika Volhejnová
brožovaná / 400 stran
vychází v listopadu
399 Kč

„
Poslední absolvent trhá své čtenáře na kusy jako přírodní 

katastrofa. Obecně je to příběh o spoléhání se na ostatní — 
ale konkrétně jde o to, jak přežít, když se všechno postaví 

proti vám. Stejně jako u Smrtícího vzdělání Noviková 
na úplně posledním řádku všechno mění.  

Locus Magazine

Naomi Noviková
Poslední absolvent

Jste připraveni na druhou lekci 
ve Scholomancii?
Mladá čarodějka Galadriel má před sebou 
poslední rok ve Scholomancii, drsné kouzel
nické střední škole. Jenže právě tento ročník 
je ze všech nejnáročnější, a co hůř — na jeho 
konci na studenty čeká děsivý přízrak v po
době závěrečné zkoušky, ze které zdaleka ne 
všichni vyjdou živí. Galadriel si v minulém roce 
ověřila, kam až sahají její magické schopnosti, 

a získala i několik důležitých spojenců. Začíná 
doufat, že by mohla u zkoušky uspět. Jenže 
škola to zjevně ví také — a snaží se jí v tom vše
mi prostředky zabránit nebo ji alespoň donutit, 
aby konečně naplnila dávné proroctví a stala 
se nejstrašnější černou čarodějkou všech dob. 
Pokud si má Galadriel zachránit holý život, 
bude muset zatnout zuby, napnout všechny 
síly — a taky porušit pár pravidel. A možná 
ani to nemusí stačit…

Naomi Noviková
(nar. 1973) za svou knihu Ve stínu 
Hvozdu (2015, česky 2019) získala 
Cenu Nebula za nejlepší román. 
Velmi nadšeného přijetí se do
stalo i románu V zajetí zimy (2018, 
 česky 2020). Nyní se naplno věnuje 
sérii z prostředí čarodějnické školy, 
kterou zahájilo Smrtící vzdělání (2020, 
česky 2021). Poslední absolvent (2021) 
je druhým dílem plánované trilogie.

Foto © Beth Gwinn

https://www.hostbrno.cz/posledni-absolvent
https://www.hostbrno.cz/novikova-naomi
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„
Z urban fantasy Střípky času jsem byla příjemně překvapená, 

proto jsem se maličko obávala toho, jak se Petře Slovákové 
podaří na velice dobrou knihu navázat, a musím říct, 

že moje očekávání daleko před čila. Pán čarodějů je ještě 
povedenější dílo než jeho předchůdce, akčnější, vážné, ale 

občas i humorné, skvělý mix dobrodružství a romance, 
který udrží čtenářovu pozornost až do konce. 

Děti noci o románu Pán čarodějů

brožovaná / 580 stran
vychází v listopadu
499 Kč

„
Pokud se young adult literatuře 

dá vyčítat, že se přizpůsobuje 
obecnému vkusu, plyne po povrchu 

a málo dbá o uměleckou kvalitu, 
pak nic z toho neplatí pro román 
Petry Slovákové. Tomu dominuje 

obdivuhodná obrazotvornost, 
nejednoznačný pohled na dobro 

a zlo a vybroušený, plastický jazyk.  
Františka Vrbenská, XB‑1, 

o románu Střípky času

Petra Slováková
(nar. 1987) pochází z Ostravy. 
Vystudovala Mendelovu univerzitu 
v Brně. Na Slovensku vydala sbírku 
povídek Železonoc a jiné podivnosti 
(2012) a soubor dvou kyberpunko
vých novel Cvrček v krabičce (2012). 
Její steampunkový román Démon 
z East Endu (2015) byl nominován 
na cenu Aeronautilus. Na poli 
young adult literatury se předsta
vila romány Střípky času (2019) 

a Pán čarodějů (2020). V zahraničí 
se její tvorba objevila v antologiích 
Dreams from Beyond (2016) 
a Steampunk Writers Around 
the World (2017).

Foto © Tomáš Dostál

Petra Slováková
Vzpomínky na zítřek

Vyvrcholení příběhu románů Střípky času 
a Pán čarodějů
Jana zůstala osamělá a semletá okolnostmi. Petr 
je pryč a čaroděje z jeho gangu se pokouší zabít 
ostatní vůdci. Cestovatelka časem se musí nejen 
postavit na nohy, ale také zjistit, co její schop
nosti doopravdy dokážou.

Jediný, kdo jí může pomoci, je Bezejmen
ný čaroděj — mocný černokněžník, o němž 
se říká, že po kletbě ztratil paměť i lidskost. 
Reis se  snaží udržet v chodu policejní oddělení, 
avšak na množící se případy sotva stačí a věci 
se mu pomalu, ale jistě rozpadají pod ru kama. 
Jana se nevzdává naděje, že  Petra najde, ať to 
stojí cokoli. Navíc vyplouvají na povrch  pravdy 
z minulosti jejich rodičů i tajnosti kolem policie.

Zdá se, že půjde o všechno, a u některých 
věcí je jasné, že už je ubránit nejde. V ohrožení 
jsou nejen hrdinové, ale celé město. Situaci 
by mohlo zachránit nové společenství, které 
by dokázalo obnovit staré úmluvy a znovu 
nastolit mír. Jenže stará pravidla jsou dávno 
mrtvá a málokdo se bude chtít podvolit. Válka 
čarodějů vypukla!

https://www.hostbrno.cz/vzpominky-na-zitrek
https://www.hostbrno.cz/slovakova-petra
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FARIDAH ÀBÍKÉ-ÍYÍMÍDÉ

HOST

Young adult

64 65

„
Faridah Àbíké Íyímídé je absolutní mistryní ve vytváření 

napětí. Pikové eso nechá čtenáře procházet kapitolami 
v zoufalém očekávání, co se stane dál. Zabaleno dohromady 
spolu se šokujícími zvraty, ze kterých mi nejednou naskočila 

husí kůže, je Pikové eso fenomenálním debutem.  
Aiden Thomas, autor knihy Kluci ze hřbitova

přeložila Lenka Němečková
brožovaná / 318 stran
vychází v říjnu
379 Kč

„
Pikové eso je chytrý thriller, který 

vám stále dokola podráží nohy, 
nehledě na to, kolikrát jste měli 

pocit, že jste zápletce přišli 
na kloub. […] Epilog je pak tím 

nejlepším, co jsem kdy četla. 
Tohle je opravdu velkolepý debut!  
Angeline Boulleyová, spisovatelka

Faridah Àbíké Íyímídé
(nar. 1998) je britská spisovatelka 
nigerijského původu. V roce 2021 
debutovala románem Pikové eso, 
které záhy po vydání obsadilo 
přední příčky žebříčku bestsellerů 
deníku The New York Times. Kniha 
byla dosud prodána do devíti zemí 
a práva na filmové a televizní 
zpracování zakoupila společnost 
Amazon Studios. Faridah je milov
nicí čaje, sběratelkou podivných 

hrníčků a čerstvou absolventkou 
Aberdeenské univerzity, kde stu
dovala antropologii, sinologii 
a anglickou literaturu.

Foto © Joy Olugboyega

Faridah Àbíké -Íyímídé
Pikové eso

Jak vyzrát nad nepřítelem, když neznáte jeho 
totožnost a zdá se, že všechny karty hrají 
proti vám?
Vítejte v soukromé prestižní akademii Niveus, 
kde se s novým školním rokem objevuje hrozba 
anonymního vyděrače. Říká si Eso a rád vynáší 
na světlo temná tajemství zdejších studentů. 
Jeho terčem se stanou dva na první pohled 
úplně rozdílní žáci. Tichý talentovaný hudeb
ník Devon tráví čas ponořený do hudby, splývá 
s davem a rozhodně nechce upozorňovat na sebe 
ani na svoji sexuální orientaci. Ze dne na den se 
však stane terčem pozornosti celé školy, když 
Eso zveřejní jeho intimní fotografie. Naopak 
ambiciózní premiantka školy Chiamaka je 
na pozornost zvyklá. Nikdy se nebála získat 
všechno, co chtěla — ať už šlo o dobré známky, 
populárního přítele z bohaté rodiny, nebo dopis 
o přijetí na Yale. Jenže všichni její spolužáci 

brzy poznají cenu, kterou za svou moc zaplatila. 
Devon a Chiamaka nemají zdánlivě nic společ
ného, ale někdo si je vybral, aby je veřejně zničil. 
Někdo, kdo má všechna esa v rukávu. A má 
s nimi v plánu mnohem víc než jen nevinnou 
středoškolskou hru…

Pikové eso je velmi aktuální román, který 
se nebojí otevřít a pojmenovat problém institu
cionalizovaného rasismu, šikany, strukturální 
nadřazenosti a třídních rozdílů.

https://www.hostbrno.cz/pikove-eso
https://www.hostbrno.cz/abike-iyimide-faridah


PO ČEM SRDCE NEJVÍC TOUŽÍ, TO PROKLETÝ DŮM ZNIČÍ.

HOST

Young adult
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„
Kniha Za prokletými zdmi kombinuje strašidelné 

prostředí s mrazivou kletbou a přidává k tomu romantiku 
a spa lující chemii z Jany Eyrové. Gotické převyprávění 

romantické klasiky a skutečně originální dílo.  
Anna Brightová, autorka série Pozorovatelka

Lauren Blackwoodová
(nar. 1987) je americká autorka 
s jamajskými kořeny. Žije ve Vir
ginii a věnuje se psaní fantasy ro
mánů s romantickou zápletkou pro 
všechny věkové kategorie. Když 
zrovna nepíše, hraje na housle a po
řád hledá to správné kariérní zamě
ření. Za prokletými zdmi (2021) je 
její románový debut.

Foto © Terri LaShae

přeložila Alžběta Kalinová
brožovaná / 317 stran
vychází v říjnu
379 Kč

„
Za prokletými zdmi je gotická 
pohádka, která je ve svém mis

trovství srovnatelná s Mexickou 
gotikou i Janou Eyrovou. Složitý 

magický systém, hrdinka s temným 
smyslem pro humor a srdceryvná 

romantika? V této knize je všechno.  
Jordan Ifueková, spisovatelka

Lauren Blackwoodová
Za prokletými zdmi

Po čem srdce nejvíc touží, to prokletý 
dům zničí…
Andromeda se živí jako debtera — potulná 
představitelka církve, která provádí exor
cismy a bílou magií pomáhá očistit domy 
a místa od Zlého oka. Když ji mladý dědic 
Magnus  Rochester na podobnou činnost 
najme, bere to Andromeda jako další rutinní 
úkol. Avšak poté co do nevlídného sídla 

uprostřed pouště dorazí, rychle si uvědomí, 
jak moc se mýlila. Tentokrát čelí děsivému 
soupeři, na kterého její schopnosti rozhodně 
nestačí — a rozum jí velí, aby odtud co nej
rychleji zmizela. Jenže mezitím už mezi ní 
a Magnusem vzniklo silné pouto. Nemůže ho 
opustit, i když si uvědomuje, že jí zdaleka ne
říká celou pravdu. A zlo za prokletými zdmi 
domu nebezpečně narůstá.

https://www.hostbrno.cz/za-prokletymi-zdmi
https://www.hostbrno.cz/blackwoodova-lauren


69

České zvíře 
na Q? To je snad 

legrace! Taky 
že jo.

Pro děti a mládež

7+

Ondřej Hrabal
(nar. 1995) je básník. Knižně mu 
vyšly dvě sbírky — Nezkoušej 
se usmát (2019) a Racci (2020). 
V roce 2018 se stal mistrem 
České republiky ve slam poetry. 
Organizuje kulturní akce a vě
nuje se hudbě. Tasemnice hledá 
byt je jeho první knížka pro děti.

Foto © Marek Malůšek

Alžběta Zatloukalová Göbelová
(nar. 1991) je ilustrátorka a animá
torka. Vystudovala animovaný 
film na Univerzitě Tomáše Bati 
ve Zlíně a studium zakončila 
absol vent ským filmem Ducha
řina (2017), který sklidil úspěch 
na mnoha mezi národních festi
valech. Mo mentálně se věnuje 
převážně  ilustraci dětských knih.

Foto archiv autorky

ilustrovala Alžběta  
Zatloukalová Göbelová
vázaná / 64 stran
vychází v listopadu
349 Kč

Amur, blešivec, cvrčilka… Každé zvíře si zaslouží 
svoji báseň!
A nezáleží na tom, jestli je to jepice, tasemnice 
či pijavice. My chceme zkrátka básně i o divných 
tvorech. A pěkně od A do Z. Co písmeno, to jed
no zvíře, které žije nebo žilo na našem území. 
To jako i na Q, W, X a Y? No jasně! A některá 
z nich dokonce ani nikde jinde než u nás nežijí. 
Jsou to zkrátka endemiti. Ende co? Endemiti čili 
organismy žijící jen a pouze v určité oblasti. Aus
trálie má klokana a my máme jepici krkonošskou. 
V téhle knížce se zkrátka dozvíte spoustu věcí.

Mistr České republiky ve slam poetry 
Ondřej Hrabal sestavil spolu s ilustrátorkou 
Alžbětou Zatloukalovou Göbelovou pestro
barevnou sbírku rozpustilých, drzých, vtipných 
i trefných básniček, nad kterou by možná před pár 
lety učitelé omdlévali. Tohle se do čítanek nejspíš 
nedostane. Naštěstí! Nad touto poezií si nikdo 
záda hrbit nebude. Tyhle básničky se totiž líp 
hulákají na lesy.

Ondřej Hrabal
Tasemnice  
hledá byt

„
Pro slam poetry je typická ryt mi

zovaná úsečnost, rapová dikce, 
performativnost, nekompli
kovaný jazyk, humor a vtip. 

Všechno tohle prosakuje i do 
básní Ondřeje Hrabala 

určených dětem.

https://www.hostbrno.cz/tasemnice-hleda-byt
https://www.hostbrno.cz/hrabal-ondrej
https://www.hostbrno.cz/zatloukalova-gobelova-alzbeta
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Pro děti a mládež

Pro všechny 
nejlepší 

kamarádky, 
které se pořád 

hádají

3+

Ivana Janišová
(nar. 1956) je dětská psycholožka 
s dlouholetou praxí. Své zkuše
nosti úspěšně a nenásilně promí
tá do knih pro děti a mládež. Její 
empatii pro dětský svět ocenila 
i odborná porota, když jejímu 
dívčímu románu Anka Béčko a ne
podstatné detaily (2002) udělila 
Zlatou stuhu za literaturu.

Foto © Miloš Sedláček

Jitka Petrová
(nar. 1975) je ilustrátorka, výtvar
nice a režisérka animovaných 
filmů. Vystudovala ateliér ani
mace na Vysoké škole umělecko
průmyslové v Praze. Ilustrovala 
řadu knih (Po horšovna, Ela v zemi 
trollů aj.) a znát ji můžete i coby 
autorku večerníčků Berta a Ufo 
nebo Kokoškovi na cestách.

Foto archiv autorky

ilustrovala Jitka Petrová
vázaná / 71 stran
vychází v říjnu
349 Kč

Každé malé dítě ví, že mezi rozbaleným 
a nerozbaleným lízátkem je nekonečně 
velký rozdíl.
Lela a Kika jsou sestřenice. Chodí spolu do jedné 
školky a mají společnou babičku, která je hlídá 
a vodí na hřiště. Lela a Kika jsou nejlepší kama
rádky. A Lela a Kika se taky pořád hádají — o to, 
kdo dostal lepší dárky pod stromeček, kdo bude 
první na houpačce a kdo si dá bonbon, když je 
jenom jeden. Jejich maminky tomu moc nerozu
mějí. Ostatně závažnost těchto životně důležitých 
problémů chápe málokdo, komu je víc než pět.

Naprosto přesně ho však chápe Ivana 
Janišová, a proto napsala knížku, která nesoudí, 
nezesměšňuje ani nevychovává; naopak je velmi 
autentická, takže i tříleté dítě pochopí, že ho 
autorka bere naprosto vážně. Úsměvnost v jádru 
absurdních situací je podána s neironizujícím 
jemným humorem, který dětem umožní nahléd
nout konfliktní situace zvenčí a rodičům dodá 
tolik potřebnou sílu s přehledem zvládnout dvě 
stě třicet podobných hádek týdně.

Ivana Janišová
Lela a Kika  
se hádají

„
Knížka Lela a Kika se hádají 

aspiruje na to stát se moderní 
klasikou pro nejmenší. Je podobně 

přímočará a upřímná jako oblí
bená Ema Naopak od švédské 

autorky Gunilly Woldové, 
na které vyrůstala gene

race dnešních rodičů.

https://www.hostbrno.cz/lela-a-kika-se-hadaji
https://www.hostbrno.cz/janisova-ivana
https://www.hostbrno.cz/petrova-jitka


Be
at

ric
e 

Al
em

ag
na

Beatrice Alemagna

Host

73

Pro děti a mládež

Kochejte se 
ilustracemi 

světově proslulé 
výtvarnice.

3+

Beatrice Alemagna
(nar. 1973) je výtvarnice 
původem z italské Boloni, 
která v současnoti žije a tvoří 
v Paříži. Je autorkou řady 
pozoruhodných obrázkových 
knížek, v nichž textová složka 
směle konkuruje unikátním 
ilustracím. Pětkrát byly její knihy 
vybrány do prestižního katalogu 
IBBY, čtyřikrát byla nominována 

na Cenu Astrid Lindgrenové 
a nyní můžeme její styl konečně 
obdivovat i v českém vydání.

Foto © Andrea Mantovani

přeložila Eva Sládková
vázaná / 40 stran
vychází v listopadu
349 Kč

Přežijte období vzdoru ve zdraví a s humorem
A je to tady: první den ve školce. Vyrážejí tam 
všichni, většina se těší, někdo se možná bojí, 
ale přesto jde. Jenom Paskalína, malá svéhlavá 
netopýrka, nepůjde nikam. Cože, do školky? 
A sama bez rodičů? Ani za nic. A vůbec ji neza
jímá, že všichni ostatní do školky míří. Paskalí
na není jako všichni ostatní. Argumenty rodičů 
ji leda roz zuří: do školky nepůjde — A BASTA!

Co se stane s rodiči, když se na ně moc křičí? 
Pssst, nikomu to neříkejte (a hlavně to ani ve snu 
nezkoušejte!), ale oni se úplně scvrknou, že se 
vám vejdou třeba do… do kapsy! S rodiči v kapse 
se do školky vykračuje až podezřele snadno. Ale 
jak asi sami tušíte, ono to nebude jen tak…

Pro všechny děti, které se chystají na svůj 
velký den. A nezáleží na tom, jestli se těší, nebo 
naopak bojí. Tahle knížka se bude líbit jedněm 
i druhým.

Beatrice Alemagna
Ani za nic!

„
Určitě vás nikdy nenapadlo, 

že vaše dítě vypadá jako netopýr. 
A přesto ho v téhle nejroztomilejší 

netopýrce na světě nejspíš 
už navždycky uvidíte.

https://www.hostbrno.cz/ani-za-nic
https://www.hostbrno.cz/alemagna-beatrice
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Signe Višková
(nar. 1997) patří k nejmladší 
gene raci lotyšských spisovate
lek. Píše a překládá knihy pro 
děti i dospělé, podílí se na organi
zaci kulturních akcí a v rozhlase 
moderuje literární pořad.

Foto © Rvīns Varde

Elína Brasliňová
(nar. 1988) je lotyšská ilustrá
torka, jež má na kontě už více 
než třicet titulů. Její snadno 
rozpoznatelný styl, který je plný 
humoru a výstředních postavi
ček, autorce zajistil popularitu 
doma i za hranicemi Lotyšska.

Foto © Anna Rutmane
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Pro děti a mládež

Náš tip na 
společné čtení. 

Ideálně s dědeč
kem, ale není 
podmínkou. 

O mezigeneračních vztazích s láskou a humorem
Když se Káti ptali, čím by chtěla být, pokaždé 
rozhodně a bez váhání říkala: „Já bych chtěla být 
dědečkem.“ Dospělí, jak už to mívají ve zvyku, 
se nad tím shovívavě usmívali, jenže Káťa to mys
lela vážně. A víte proč? Protože kdyby byla dědeč
kem, byli by s dědou nejlepší kamarádi a mohli by 
spolu dědečkovat. Pokud nevíte, co přesně takové 
dědečkování obnáší, zeptejte se Káti, ta v tom 
má jasno. A pokud náhodou něco neví, třeba jak 
předčasně zešedivět, tak si to prostě vygůglí.

Dědečkové bývají vousatí, bělovlasí, plešatí, 
kulatí, vysocí, maličcí… Ať už nosí motýlka, 
či tričko Led Zeppelin, pořád je na nich nejlepší 
jedna věc — to, že jsou. A právě o tom je tahle 
obrázková knížka.

Jednoduchý příběh se silným poselstvím, 
které vás chytí za srdce. A hřejivý pocit v něm 
zůstane ještě dlouho po přečtení.

ilustrovala Elína Brasliňová
přeložil Michal Škrabal
vázaná / 32 stran
vychází v září
349 Kč

Signe Višková
O Kátě, která chtěla 
být dědečkem

„
Udělejte si čas na toto krásné 
poselství — přečtěte si  knížku 

s velkým srdcem o Kátě, 
 která chtěla být dědečkem, 
po těšte své oči i srdce a na 

chvíli rozmotejte klubko vzpo
mínek na své  prarodiče…  

blog PostScriptum

https://www.hostbrno.cz/o-kate-ktera-chtela-byt-dedeckem
https://www.hostbrno.cz/braslinova-elina
https://www.hostbrno.cz/viskova-signe
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Artur Nowicki

Host

Artur Nowicki
(nar. 1968) je polský výtvarník. V dět
ství snil o tom, že se stane pilotem, 
a tak kreslil samá letadla. Vášeň pro 
techniku mu zůstala i po absolvování 
výtvarné akademie, jeho knížky o vo
zidlech všeho druhu patří mezi dětmi 
k nejoblíbenějším. Českým čtenářům 
se už představil podobně technicky 
laděným titulem Rok na stavbě (2021).

Foto archiv autora
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Pro děti a mládež

Co všechno vozí 
záchranáři s sebou 

k zásahu?

přeložila Anna Halfarová
leporelo / 28 stran
vychází v srpnu
399 Kč

Leporelo, které můžete dát už dvouletému dítěti, 
ale potěší klidně i osmileté
Ne, nepřeháníme. Artur Nowicki, kterého můžete 
znát coby autora Roku na stavbě, se vrátil ke své
mu nejoblíbenějšímu tématu — autům. Záplava 
detailů potěší ty nejmenší hledače a počtáře, ale 
neinfantilní výtvarný styl jim bude vyhovovat 
i po mnoha letech.

Jak to vypadá ve voze zdravotnické záchran
né služby? Co všechno s sebou vozí k zásahu ha
siči? Bez čeho se neobejde policejní hlídka? Tato 
knížka zodpoví všemožné (i nemožné) otázky 
zvídavých hlaviček. Před palbou jejich dotazů se 
nikdo neschová: od podlahy po střechu prošmejdí 
popelářské auto, do posledního cepínu a karabiny 
prozkoumají vrtulník horské služby a vloudí se 
i na výletní jachtu nebo do televizního přenosové
ho vozu. Celkem čtrnáct speciálních dopravních 
prostředků odhalí své tajemství — a ruku na srdce, 
není na tyhle věci zvědavý tak trochu každý z nás?

Artur Nowicki
Dopravní prostředky

„
Rodiče malých milovníků aut 

musí často dělat kompromisy, 
poněvadž knížky o oblíbeném 

tématu jejich dětí zřídkakdy 
naplňují estetická kritéria ná

ročnějších dospělých. Dopravní 
prostředky Artura Nowického ale 

obstojí u malých i velkých.

https://www.hostbrno.cz/dopravni-prostredky
https://hostbrno.cz/nowicki-artur
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Tanja Eschová
(nar. 1988) vystudovala ilus
traci v Hamburku, kde stále žije 
a pra cuje — ilustruje knihy, časo
pisy a navrhuje plakáty. Kromě 
toho vede workshopy a organizuje 
festival dětského komiksu. A ko
miksy samozřejmě i kreslí a píše.

Foto archiv autorky
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Pro děti a mládež

Komiks jako 
první čtení? 

Ano!

přeložila Kateřina Klabanová
vázaná / 128 stran
vychází v listopadu
369 Kč

Svižný komiks odhalující principy vzniku 
konspiračních teorií
Ujda je normální kluk. Má partu kamarádů, říkají 
si banda a baví je detektivní záhady. Až na to, 
že se kolem nich skoro žádné nedějí. Dokud se 
nezjeví jedna ulítlá rodina. Vypadají jinak, chovají 
se podezřele a dělají zvláštní věci — za tím určitě 
něco bude. A tak se banda pustí do pátrání. Ujdovi 
se novou spolužačku šmírovat nechce, ale případ 
je případ a vyšetřování už běží samospádem.

Chceteli dětem ukázat, jak vznikají kon
spirační teorie, tohle je ideální knížka. Autorka 
pojímá vážné téma s vtipem a porozuměním 
a díky detektivní zápletce udrží začínající čte
náře v napětí až do konce. Komiksové bubliny 
jsou přehledně umístěné, takže děti nebudou při 
čtení tápat. Svěží barevné obrázky se sympaticky 
jednoduše vystiženými postavami hravě pro
vedou dějem i ty, kteří s písmenky ještě trochu 
bojují. Ovšem radost z první přečtené detektivky 
je zaručená. A radost ze čtení je třeba podporo
vat především.

Tanja Eschová
Ujda a případ U

„
Talentovaná kreslířka a skvělá 

vypravěčka Tanja Eschová dokáže 
ve vší vážnosti a přesvědčivě zachytit 

překypující dětskou fantazii. Děti 
i v těch nejvšednějších dnech vytuší 
záhady, do jejichž luštění se vrhají 

s nespoutanou radostí — není přece 
nic opojnějšího než dobrodružství.  

Marion Klötzerová, Švýcarský 
mediální institut pro děti a mládež

https://www.hostbrno.cz/eschova-tanja
https://www.hostbrno.cz/ujda-a-pripad-u
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Johan Troïanowski
(nar. 1985) je francouzský výtvar
ník, spisovatel a autor komiksů. 
Je velkým propagátorem grafických 
románů a organizuje workshopy 
pro děti. Čeští čtenáři se s ním 
seznámili už díky prvnímu dílu 
trilogie o princezně Růže s pod
titu lem Zachraňte princeznu! 
(2015, česky 2021).

Foto archiv autora
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Pro děti a mládež

Konečně 
další Růža!

Komiksová jízda s netradiční princeznou v hlavní 
roli pokračuje.
Růža a její noví kamarádi se už v zámeckých 
zahradách pomalu začínají nudit. Nikde žádná 
příšera, prostě jedna velká otrava. Jenže pak Růža 
objeví tajný průchod a dostane se do míst, kde 
ještě nikdy nebyla. Jako kdyby vstoupila z léta 
přímo do podzimu, čas se tam očividně řídí 
jinými pravidly. A uprostřed mýtiny stojí tajuplná 
studna… „Nechoď tam!“ chtělo by se nám zakři
čet, jenže znáte Růžu. A taky bychom pak přišli 
o další příběh — tentokrát z podzemí a v barvách 
podzimu. Nebude chybět napětí, humor, labyrinty 
a úkoly, které nás vtáhnou do děje. Bez toho si 
ostatně knížky o Růže už ani neumíme představit. 
Takže připraveni na další dobrodružství s Růžou?

Komiksy většina dětí miluje. Dokážou je číst 
dřív, než se odváží na první „opravdovou“ knížku. 
Proto berou komiksy na milost i rodiče, knihov
níci a učitelé, zkrátka všichni, komu záleží na tom, 
aby děti četly.

přeložila Eva Sládková
vázaná / 64 stran
vychází v říjnu
369 Kč

Johan Troïanowski
Růža
Podzimní patálie

„
Super první čtení!  
blog Opičí matka„

Pestrobarevná cesta skrz po
hádkovou říši, která nabízí cokoli, 

na co si vzpomenete, a k tomu 
ještě hromadu pozoruhodností, 
které by vás v životě nenapadly. 

Je to svět, kde je možné všechno. 
Děti na autorovu hru přistoupí 

zcela samozřejmě a oka
mžitě. Ozkoušeno za vás.  

blog Knihy dětem

https://www.hostbrno.cz/ruza-podzimni-patalie
https://www.hostbrno.cz/troianowski-johan
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Sven Nordqvist
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Lišky se přece nestřílejí !
Na ty je potřeba vyzrát.

Kocourek Fiškus a děda Pettson si spokojeně žijí na malebném statku 
uprostřed švédského venkova. Jejich život ovšem není poklidný ani 

zdaleka. O to se vždy spolehlivě postarají kocourkovy ztřeštěné nápady, 
dědovy povedené vynálezy nebo nenechavé, všetečné slepice.

Jenže teď jsou slípky v ohrožení! V okolí prý řádí liška. Alespoň to tvrdí 
soused Gustavsson. Stěžuje si, že mu ta potvora ukradla slepici. „Příště

ji bez milosti zastřelím!“ hromuje a s puškou přes rameno vypadá opravdu 
nebezpečně. Nabádá dědu Pettsona, aby si taky nachystal brokovnici,

kdyby liška v noci zavítala i do jejich kurníku.

Jen ať si přijde, pomyslí si Fiškus, my ji ale rozhodně střílet nebudeme. 
Lišky se totiž nemají střílet, ty se mají napálit!

A jak to nakonec celé dopadne? Kdo na koho vlastně vyzraje?

isbn 978-80-275-1037-5

3+

Přečti si také:

Jak Fiškus
zahnal Pettsonovy 

chmury

Host

Jak Fiškus
s Pettsonem

vyrazili stanovat
Sven Nordqvist
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Sven Nordqvist Host

Jak Fiškus 
 s Pettsonem
 napálili lišku

Sven Nordqvist
(nar. 1946) je spisovatel 
a ilustrátor na plný úvazek 
už od osmdesátých let, kdy díky 
příběhu Dort pro Fiškuse (1985, 
česky 2020) přišel na svět stařík 
Pettson se srdcem malého rošťáka 
a jeho nestárnoucí ko courek.

Foto © Danne Eriksson
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Pro děti a mládež

Děda Pettson 
a kocourek Fiškus 

zažívají další 
dobrodružství.

přeložila Jana  
ChmuraSvatošová
vázaná / 25 stran
vychází v srpnu
349 Kč

Začal podzim a na Pettsona padly chmury. Podaří 
se kocourku Fiškusovi dědu rozveselit?
Léto je nenávratně fuč, venku se ochladilo 
a za oknem panuje pochmurné počasí. Děda 
Pettson má špatnou náladu. Nechce se mu 
nic dělat — zrýt brambořiště ani nasekat dříví, 
natož hrát si s Fiškusem. Celé hodiny jen sedí 
u kuchyňského stolu, kouká a nespokojeně bručí.

Fiškus se dědu snaží všemožně rozptýlit a vy
lákat ho k jezeru na ryby, jenže se mu to nedaří. 
Na Pettsona nic neplatí, ani když kocourek brázdí 
v kastrolu po kuchyňské podlaze nebo strčí dědovi 
do ruky šňůru s přivázanou rybí trofejí.

Nakonec se rozhodne, že dědu přelstí a na
straží na něj past. Jenže to by nebyl Fiškus, aby 
u toho zase něco nevyvedl! Podaří se kocourkovi 
Pettsona nakonec rozveselit?

Sven Nordqvist
Jak Fiškus zahnal 
Pettsonovy chmury

„
Knížky o kocourku Fiškusovi 

a lehce popleteném dědovi Pett
sonovi mají v naší knihovničce 
své místo a patří k těm, které 

vytahujeme nejčastěji.  
Tvorimeprodeti.cz

https://www.hostbrno.cz/jak-fiskus-zahnal-pettsonovy-chmury
https://hostbrno.cz/jak-fiskus-s-pettsonem-vyrazili-stanovat
https://hostbrno.cz/nordqvist-sven
https://www.hostbrno.cz/jak-fiskus-s-pettsonem-napalili-lisku
http://Tvorimeprodeti.cz
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Karin Erlandssonová
(nar. 1978) je švédsky píšící 
autorka z Finska. Za své ro
mány pro děti a mládež získala 
řadu literárních ocenění a už tři
krát byla nominovaná na Cenu 
Severské rady za literaturu.

Foto © Juha Törmälä

Peter Bergting
(nar. 1970) je populární švédský 
ilustrátor a komiksový tvůrce. 
Vtiskl podobu např. švédskému 
Harrymu Potterovi. Mimoto i sám 
píše fantasy, sci fi a horory.

Foto © Caroline Andersson Renaud
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Pro děti a mládež

Intenzivní 
čtenářský zážitek 

zaručen

ilustroval Peter Bergting
přeložil JanMarek Šík
vázaná / 221 stran
vychází v listopadu
369 Kč

Magie adventního času se steampunkovým 
nádechem
Jedenáctiletá Danja tráví každý prosinec s rodi
nou u babičky, která žije v bývalé nádražní budově 
u zrušené vlakové trati. Tolik tajuplných zákoutí, 
tolik her! Jenže letos je všechno jinak — starší 
sestra už si v někdejších pokladnách hrát nechce 
a babička Danju skoro nepoznává, nic si nepa
matuje a mluví z cesty. Vykládá o nějakém klíči, 
ale Danje to nedává smysl. A pak se babička ještě 
ke všemu ztratí. A aby toho nebylo málo, v noci 
na kolejích před zrušeným nádražím zastaví vlak! 
Noční rychlík, do něhož můžou nastoupit jen ti, 
komu se ztratil někdo milovaný, ať už doopravdy, 
nebo obrazně. Danja tak vkročí do neuvěřitelného 
dobrodružství, v němž půjde o vzpomínky, čas, 
paměť a lidi, kteří jsou nám nejbližší.

Napětí se stupňuje, čekají vás překvapivé 
dějové zvraty, budete se zkrátka muset hodně 
držet, abyste zvládli přečíst jen jednu kapitolu 
denně. Je jich totiž přesně čtyřiadvacet, takže při 
správném dávkování vám vystačí na celý advent.

Karin Erlandssonová
Noční rychlík

„
Noční rychlík skýtá obohacující 

čtenářský zážitek. Je to fascinu
jící, napínavá a mnohovrstevnatá 

kniha, která čtenáře přenese 
do  zcela nových dimenzí.  

Runeberg Junior ‑priset 2021

https://www.hostbrno.cz/erlandssonova-karin
https://www.hostbrno.cz/nocni-rychlik
https://www.hostbrno.cz/bergting-peter
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Eliza
Martinová

Ilustrovala Anna Bronová

Host

Eliza Martinová
je kanadská divadelnice. Její 
 knižní debut Hubert a Krom
obyčejná Miri vznikl na motivy 
původní divadelní hry. Nadaná 
spisovatelka se mimo jiné věnuje 
dětem a mládeži a vyučuje umění.

Foto © Gaetz Photography

Anna Bronová
je kanadská animátorka, ilustrá
torka a režisérka krátkých filmů.

Foto archiv autorky
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Pro děti a mládež

Skvělé čtení 
pro těžké 

chvíle. A že je 
má občas 

každý…

ilustrovala Anna Bronová
přeložil Vratislav Kadlec
vázaná / 175 stran
vychází v říjnu
369 Kč

Dojemně krásný příběh o výjimečných 
okamžicích, jaké lze zažít i v těžkých časech
Miriamin táta se rozhodl splnit si sen a přidal se 
k věhlasnému cirkusu jako akrobat. Miri jeho 
nepřítomnost trápí, a aby se v nastalém zmatku 
vyznala, třídí si všechno do tří kategorií. Do jedné 
dává všechno, co je obyčejné — třeba jako máma 
nebo bílá čokoláda. Do druhé řadí to, co je vý
jimečné nebo, jak říká Miri, kromobyčejné. Tam 
patří zebry, pizza Havaj a samozřejmě táta. A pak 
je tu ještě třetí kategorie — pro záležitosti prach
obyčejné. Sem spadá to nejnudnější, co Miri zná: 
Minecraft, brácha a spolužáci…

O tom, že by Miriam chtěla být výjimeč
ná jako její táta, není pochyb. Jakmile zjistí, 
v čem je dobrá, a prokáže svoje nadání, připojí 
se k němu na jeho turné. Bude z ní zkrátka 
Kromobyčejná Miri.

Tuhle knížku nejde odložit. Je napínavá 
až do konce a s Miri se vám bude loučit jen těžko. 
Budete si po kouskách skládat její příběh a neuvě
řitelně jí fandit.

Eliza Martinová
Hubert a Krom
obyčejná Miri

„
Jak děti prožívají smutek 
a samotu? Co je v těžké 
chvíli podrží nad vodou? 

Jedenáctiletá Miri nám při
pomene, že v každém z nás 

je něco mimořádného.

https://www.hostbrno.cz/martinova-eliza
https://www.hostbrno.cz/hubert-a-kromobycejna-miri
https://www.hostbrno.cz/bronova-anna
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ROBERTO SANTIAGO

HOST

Záhada neviditelné penalty

Roberto Santiago
(nar. 1968) je španělský spisova
tel, scenárista, filmový režisér 
a drama turg. Série Fotbaláci 
má v současné době již dvacet 
dílů. Vychází v šestnácti ze mích 
a v domovském Španělsku 
se  stala bestsellerem — pro
daly se již tři miliony výtisků. 
Česky vyšlo zatím šest dílů, 
naposledy Záha da začarova
ného  hradu (2021). Nemůžete se 

dočkat nových dílů? Vyzkou
šejte první díl nové série Dobro
družství rodiny Balbuenových 
na Divo kém  západě (česky 2022). 
Seznámíte se v něm s blázni
vou rodinkou, která se shodou 
 nevyzpytatelných okolností 
zacyklí v čase i prostoru.
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Pro děti a mládež

Sedmé 
dobrodružství 

klubu Soto Alto! 

ilustroval Enrique Lorenzo
přeložila Romana Bičíková
vázaná / 344 stran
vychází v listopadu
429 Kč

Během poločasové přestávky rozhodujícího zápasu 
zmizely všechny pokutové značky! Kam? To musí 
zjistit Fotbaláci!
Tato sehraná parta sice nevyhrává všechny zápasy, 
ale rozhodně se nikdy nevzdává bez boje. A to ani 
v případě, kdy hru provázejí velmi záhadné události, 
které vše komplikují.

Po prázdninách se Soto Alto konečně vrací k tré
ninku na další ligovou sezonu. Nejprve však musí 
po razit tým z nové školy. Ale kdo bude v klíčovém 
zápase hrát, když do Soto Alta nečekaně na stou
pilo  několik nových tváří? Seznamte se s bláznivou 
rodinou Balbuenových, která pořádně zamíchá 
dějem. Stávající hráči jsou nervózní, šeptá se, že by 
o místo v týmu dokonce mohli přijít. Ve vzduchu visí 
konflikt a pořádný malér! A aby toho nebylo málo, 
během polo časové přestávky rozhodujícího zápasu — 
zatímco všichni odpočívají v šatnách nebo na tribu
nách —  zmizí neznámo kam všechny penaltové puntíky. 
Co se na hřišti stalo? A podaří se udržet jednotu týmu?

Je tady sedmý díl úspěšné série knih, v nichž se 
sice hlavně hraje fotbal, ale také jde o vztahy a napí
navé detektivní záhady.

Roberto Santiago
Fotbaláci 7: Záhada 
neviditelné penalty

„
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. 

Přidej se k nám, bereme 
kluky i holky!

https://www.hostbrno.cz/zahada-neviditelne-penalty
https://www.hostbrno.cz/santiago-roberto


Obálku připravujeme

Jens Andersen:
LEGO

Rodinný příběh nejslavnější 
hračky na světě

90 91

„
Neuvěřitelný a vzrušující příběh kousku plastu, 
který si v posledním století podmanil celý svět.  

Weekendavisen

„
Jens Andersen napsal skvělou 

knihu o jednom z největších 
dánských úspěchů. Svým 

skvělým literárním přístupem 
pozvedl příběh společnosti LEGO 

od vyprávění o firmě a jejích 
zástupcích k širším kulturním 

a obchodním dějinám.  
Politiken

přeložila Markéta Kliková
vázaná / 400 stran
vychází v listopadu
549 Kč

Jens Andersen
(nar. 1955) je dánský spisovatel, 
publicista a filmař. Je autorem 
řady oceňovaných biografií, mimo 
jiné například životopisů Astrid 
Lindgrenové nebo Tove Ditlevse
nové. LEGO (2021) je jeho zatím 
poslední kniha.

Foto © Les Kaner

Jens Andersen
LEGO
Rodinný příběh nejslavnější  
hračky na světě

Stoletý příběh nejslavnější stavebnice na světě
Když se roku 1916 v dánském Billundu usídlil 
tesař a stolař Ole Kirk Christiansen, začaly se 
kromě nové kapitoly v jeho skromném životě 
psát i dějiny možná té nejikoničtější hračky 
na světě. Mladý řemeslník poměrně záhy 
zjistil, že více než krovy, nábytkem a soused
skou výpomocí si vydělá výrobou dřevěných 
autíček, káč a stavebnic. Netrvalo dlouho 
a malá rodinná firma a její hračky prodávané 
pod značkou LEGO si podmanily srdce dětí 

po celém Dánsku. A ve chvíli, kdy Christian
senovi vyměnili dřevo za plast, se stavebnice 
s jejich logem dostaly do dětských pokojíčků 
po celém světě.

Novinář Jens Andersen je první  člověk, 
 který získal úplný přístup do rodinných a pod
nikových archivů firmy LEGO. Poprvé tak může 
vyprávět příběh té nejslavnější sklá dačky v její 
úplnosti: jako rodinnou ságu, podnikatelský zá
zrak i nevyzpytatelnou kroniku dvacátého století.

Nonfiction

https://www.hostbrno.cz/andersen-jens
https://www.hostbrno.cz/zivot-s-legem


Klimax Host

Michael 
E. Mann

Nová
klimatická

válka
Jak si vzít

planetu zpět

Nonfiction

92 93

„
Tato kniha bere čtenáře za bojové linie, do několik 
desetiletí dlouhé informační války vedené fosilním 

průmyslem a jeho podporovateli. Michael E. Mann ze své 
perspektivy bojovníka za vědecké poznání nabízí naději 

a cestu pro všechny, kdo se snaží upozornit na systémové 
problémy způsobující klimatickou změnu.  

Leonardo DiCaprio

„
Fosilní průmysl je o desítky 
let déle, než já jsem naživu, 
zodpovědný za klimatickou 

krizi, která dnes dopadá na mou 
generaci. Michael E. Mann jej 

v Nové klimatické válce s touto 
zodpovědností konfrontuje 

a navrhuje odvážné kroky, 
které musíme všichni udělat, 
abychom zápas o záchranu 

naší planety vyhráli.  
Greta Thunbergová

přeložil Pavel Pecháček
brožovaná / 426 stran
vychází v září
499 Kč

Michael E. Mann
(nar. 1965) je významný americ
ký klimatolog, geofyzik a přední 
osob nost environmentálního hnutí. 
Proslavil se jako spoluautor známé
ho „hokejkového grafu“. Je autorem 
desítek odborných  článků a několika 
knih. Spoluzaložil vlivný klimatický 
blog Real Climate. Nová klimatická 
 válka (2021) je jeho poslední kniha.

Foto © Joshua Yospyn

Michael E. Mann
Nová klimatická válka
Jak si vzít planetu zpět

Nejezte maso. Jezděte vlakem. Méně 
se sprchujte. A hlavně nechtějte nic 
po korporacích.
Z klimatické změny se v současnosti stal obecně 
přijímaný fakt. Její existenci, projevy a hrozby 
už téměř nikdo nezpochybňuje. Bylo by však 
předčasné jásat nad vítězstvím vědeckého 
poznání a zdravého rozumu: to jen popírači, 
pochybovači a dezinformátoři změnili strategii. 
Proto dnes sice nikdo klimatickou krizi nepo
pírá, o to více rozporů však panuje v otázkách, 
co s ní dělat — a jestli vůbec něco. Do veřejného 
a mediálního prostoru tak o environmentálních 

tématech kromě vědců a politiků promlou
vají také korporátní PR oddělení, lobbistické 
skupiny nebo záhadné think tanky. Jejich cíl 
je jednoznačný: navenek projevovat starost 
o planetu, ve skutečnosti však hájit status quo. 
Nová klimatická válka se tudíž nevede ani tak 
na vědeckém poli jako spíše na tom mediál
ním. Klimatolog Michael E. Mann se této války 
ve jménu vědy účastní již léta a ve své poslední 
knize ukazuje, co všechno je v ohrožení.

https://www.hostbrno.cz/mann-michael-e
https://www.hostbrno.cz/nova-klimaticka-valka


David Shenk   

hhoosstt

Nesmrtelná hra

Nonfiction

94 95

přeložila Adéla Bartlová
vázaná / 344 stran
vychází v říjnu
449 Kč

„
Shenkova kniha má oproti jiným publikacím 

o šachách nespornou výhodu. Můžete být nováček, 
prostý posunovač figurek, a přesto si autorův vta

hující text, upřímnou sebeironii (sám je mizerný 
hráč) a kouzlo jeho vztahu ke hře vychutnáte.  

The Washington Post

„
Elegantní, čtivá a výjimečná 

pozvánka do světa šachů.  
The Wall Street Journal

David Shenk
(nar. 1966) je americký spisova
tel a filmař. Jeho texty vycházejí 
v The New York Times, National 
Geographic, The Atlan tic, The New 
Yorker, Wired a dalších  novinách 
a časopisech. Je autorem šesti 
knih a několika dokumentů 
o  Alzheimerově chorobě.

Foto archiv autora

David Shenk
Nesmrtelná hra
Historie šachů

Dva hráči, třicet dva figurek, šedesát čtyři polí. 
A stovky let historie, myšlení a fascinace.
Šachy jsou všude kolem nás. Ať už je to šachov
nicový vzor, spousta jazykových obratů typu 

„myslet pár tahů dopředu“ či „patová situace“, 
samozřejmé spojování šachů a inteligence, 
nebo rostoucí popularita hry samé — zkrát
ka šachy představují neoddělitelnou součást 
západní kultury a společnosti. Během své 
dlouhé a spletité historie tato ve svých pra
vidlech jednoduchá, ale o to komplexnější 
hra stačila ovlivnit filozofii, umění i politiku 
a dodnes nepřestává fascinovat miliony hráčů 
po celém světě. Nesmrtelná hra vypráví její 

dějiny od počátků ve starověké Persii přes 
pozoruhodnou cestu středověkou Evropou 
až po  dnešní velmistry zápolící s umělou 
inteligencí. Je však i příběhem jedné legendár
ní partie z devatenáctého století, označované 
právě jako „nesmrtelná hra“, či destruktivní 
závislosti, kterou šachy mohou v lidech vyvolat. 
Nesmrtelná hra je milostným dopisem této hře 
her i vstupenkou do barvitého a nečekaného 
světa, který se  ukrývá za čtyřiašedesáti políčky.

https://www.hostbrno.cz/shenk-david
https://www.hostbrno.cz/nesmrtelna-hra
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P O Z P Á T K U

DLOUHOV ĚKOST 

POHLEDE M  V ĚDY

Rob Dunn
je biolog zaměřující se na apli
kovanou ekologii a spisovatel. 
Ve svých knihách vysvětluje, jak 
biologie ovlivňuje náš každo
denní život, ať už jde o mikroby 
žijící v záhybech lidského pupíku, 
či neviditelný hmyz v našich 
domácnostech.

Foto © Birgitte Rubæk

Monica Sanchezová
je medicínská antropoložka, která 
zkoumá kulturní aspekty zdraví.

Foto © Birgitte Rubæk

Nicklas Brendborg
(nar. 1995) je studentem mole
kulární biologie na Kodaňské 
univerzitě. Věnuje se tématu 
dlouhověkosti a získal ocenění 
Mladý vědecký talent.

Foto © Les Kaner
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přeložil Jan Šindelka
brožovaná / 380 stran
vychází v září
399 Kč

Čtivá historie chuti a čichu
Touha po lahodných chutích ovlivnila běh lid
ských dějin. Rob Dunn a Monica Sanchezová 
na bízejí nový pohled na to, proč nám jídlo při
náší radost. Jak chuť přispěla ke vzniku prvních 
nástrojů, jaký mohla mít vliv na vyhynutí dáv
ných velkých savců a jak se podílela na evoluci 
nejchutnějších a nejtučnějších plodů na světě? 
Dozvíte se o chuťových receptorech, o nichž jste 
ani netušili, že je máte, zjistíte, jak fermentovat 
masto donta, jak paleolitické umění souvisí se 
sýrem, proč se podvědomě vyhýbáme hořkému 
a naopak milujeme sladké a slané, a mnoho dal
šího. V knize Lahoda. Evoluce lidských chutí 
se prolínají příběhy s nejnovějšími vědeckými 
výzkumy provedenými u primátů i lidí; kniha 
se zevrubně zabývá historií chuti, která ovliv
nila vývoj člověka a formovala požitky, jež 
nám jídlo přináší.

Rob Dunn, Monica 
Sanchezová
Lahoda
Evoluce lidských chutí

Čtěte tuto knihu pozorně a dožijte se ve zdraví 
vysokého věku.
Elixír mládí a pramen nesmrtelnosti hledají lidé 
odjakživa a současný trend biohackingu to jen 
potvrzuje. Měříme své životní funkce, řešíme 
spánek a stravu…, ale můžeme se při své honbě 
za kvalitním dlouhým životem inspirovat i v říši 
zvířat? Jakou roli v dlouhověkosti hraje genetika 
a jak s tím vším souvisejí medúzy? Kniha mladého 
dánského vědce Nicklase Brendborga hledá od
povědi na otázku, zda se můžeme ve zdraví dožít 
vysokého věku, upozorňuje na zajímavé výzkumy 
z oblasti dlouhověkosti a srozumitelně a zábavně 
vysvětluje vědecké objevy. Dozvíte se, proč je 
 dobré darovat krev, kdo byl autorem první diety 
a jak dlouho se dá vydržet bez jídla. Z nejnověj
ších poznatků pak vycházejí doporučení, co mů
žeme udělat pro to, abychom žili déle a zdravěji.

přeložila Magdalena Jírková
brožovaná / 300 stran
vychází v listopadu
379 Kč

Nicklas Brendborg
Medúzy stárnou 
pozpátku
Dlouhověkost pohledem vědy

„
Fascinující, nezvyklá 

a skutečně lahodná kniha.  
Engineering & Technology

„
Nejlepší vědecky podložené 

rady z oblasti dlouhověkosti — 
v podání neobyčejně chytrého 

pětadvacetiletého mladíka.  
Berlingske„

Mladý génius baví od začátku 
do konce, nesklouzává k po

vrchnosti a nabízí spoustu 
nových úhlů pohledu.  

Politiken

https://www.hostbrno.cz/lahoda
https://www.hostbrno.cz/brendborg-nicklas
https://www.hostbrno.cz/dunn-rob
https://www.hostbrno.cz/sanchezova-monica
https://www.hostbrno.cz/meduzy-starnou-pozpatku
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Jemné 
a oduševnělé 

čtení. 
The Times

Sven Lindqvist
(1932—2019) byl švédský spiso
vatel. Za svůj život obdržel řadu 
literárních cen a podle listu Svenska 
Dagbladet se řadí mezi nejdůleži
tější švédské autory. Napsal přes 
třicet knih, hlavně esejů, reportáží 
a cestopisů. Mezinárodní věhlas 
získal knihami Vyhlaďte všechny ty 
netvory (1992) a Nu dog du (Dějiny 
bombardování, 1999).

Foto © Casper Hedberg

Monty Don
(nar. 1955) je britský zahradník, 
spisovatel a moderátor pořadu 
BBC Zahradníkův svět. Je autorem 
takřka dvaceti knih o zahradničení 
a zahradách. Se svou rodinou a psy 
žije v hrabství Herefordshire.

Foto © Derry Moore
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přeložila Petra Hesová
brožovaná / 200 stran
vychází v listopadu
369 Kč

Nescházejí nám znalosti. Chybí nám odvaha 
uvědomit si, co víme, a vyvodit z toho důsledky.

„Vyhlaďte všechny ty netvory!“ říká ve slavné 
Conradově novele Srdce temnoty šílený obchod
ník Kurtz. Je to cynické doporučení, jak zajistit 
bílým kolonizátorům pohodlné podnikání 
s africkými surovinami. Kurtz je sice fiktivní 
postavou, ztělesňuje však evropské myšlení své 
doby. Myšlení, pro něž byla genocida legitimní 
cestou k bohatství a moci; myšlení, které mělo 
zrodit dvacáté století i s jeho hrůzami.

Pravda má občas podobu střípků rozházených 
všude kolem. Abychom ji mohli zahlédnout, mu
síme poodstoupit v prostoru i čase. Švédský spiso
vatel Sven Lindqvist takto odjel na pouť Saharou, 
aby mohl psát o temné minulosti evropského 
bohatství a imperiálního rozmachu. Vznikla dnes 
již legendární kniha Vyhlaďte všechny ty netvory, 
fascinující a brutální hybrid mezi cestopisem, ese
jem a dějinami, přeložený do dvaceti jazyků, který 
v době svého vydání vzbudil kontroverzi svým 
odhodláním pojmenovat pravdu za cenu vlastní — 
tedy evropské a západní — hanby. Vyhlaďte je.

Sven Lindqvist
Vyhlaďte všechny ty 
netvory

Divokou přírodu si všichni nevyhnutelně roman
tizujeme, avšak součástí vzájemně propojené 
sítě života jsou všichni tvorové — i takoví, které 
považujeme za neužitečné.
Každý zahradník dobře ví, že zahrada nejsou 
jen záhony, rytí a sběr zasloužených výpěstků. 
Zahrada je zároveň tak trochu divočina, v níž 
můžeme pozorovat zvířata a rostliny, ať už z jejich 
přítomnosti jako zahradníci máme, či nemáme ra
dost. V knize Můj zahradní svět shrnuje oblíbený 
britský zahradník Monty Don desítky let každo
denních pozorování. V krátkých kapitolách pro
vádí čtenáře svou zahradou v anglickém hrabství 
Herefordshire a seznamuje je s jejími návštěvníky 
z říše zvířat i rostlin. Povídání o brhlíkovi, divoké 
růži, rejskovi, sršni, bekasině, svlačci, jestřábech, 
lišce, náprstníku, ale třeba i o klíšťatech — vše do
plněné autorovými fotografiemi — nás provedou 
celým kalendářním rokem. Kniha není zahrad
nickou příručkou, ale spíše osobním poetickým 
vyprávěním, při němž si uvědomíme, že přírodní 
svět je všude kolem nás, ať už jsme kdekoli.

přeložila Kateřina Rottová
vázaná / 408 stran
vychází v říjnu
449 Kč

Monty Don
Můj zahradní svět
Přírodní rok

„
Sven Lindqvist je jedním z nej

originál nějších a nejpronikavějších 
autorů konce dvacátého století. 
Vyhlaďte všechny ty netvory je 

vskutku obtížná kniha, avšak 
je napsaná s takovou vervou 

a espri tem, že se čte jako 
detektivní příběh.  

The Guardian

„
Vážně nádherná kniha. Je to 
nejen oslava všeho, co roste 

na zahradě Montyho Dona, ale 
i oslava všeho, co tam žije… 

Potěší vás každá stránka.  
Nigel Slater„

Jemné a oduševnělé čtení, 
plné překvapivých zjištění.  
The Times Saturday Review„
Svět Montyho Dona je jedna 
velká zahrada plná radostí.  

Saga Magazine

https://www.hostbrno.cz/vyhladte-vsechny-ty-netvory
https://www.hostbrno.cz/don-monty
https://www.hostbrno.cz/muj-zahradni-svet
https://www.hostbrno.cz/lindqvist-sven
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1917—1935

Sjeng Scheijen

Obálku připravujeme

Kateřina Lišková:
Politika touhy

Sex a věda v komunistickém 
Československu

Sjeng Scheijen
(nar. 1972) je nizozemský slavista 
a historik umění, působí na uni
verzitě v Leidenu. Specializuje se 
především na ruskou kulturu pře
lomu devatenáctého a dvacátého 
století. Jeho biografie Sergeje Ďagi
leva (2009) si zís kala mezinárodní 
uznání. Avant gar disté (2019) jsou 
zatím jeho poslední kniha.

Foto © Bob Bronshoff
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přeložila Radka Smejkalová
vázaná / 544 stran
vychází v listopadu
649 Kč

Chtěli změnit umění a s ním i celou společnost. 
Umění změnili. Společnost ne…
Velká říjnová revoluce, to nebyl jen razantní přelom 
v ruské politice. V očích revolucionářů se utvářela 
celá nová společnost, nový svět a nový člověk. Jed
ním z projevů této nové epochy lidských dějin mělo 
být i umění: to staré, buržoazní a tradiční bylo za
vrženo ve jménu umění moderního a progresiv ního. 
V čele Sovětského svazu proto vedle bolševiků sta
nuli i avantgardní umělci. Dříve odmítaní tvůrci jako 
Kazimir Malevič, Marc Chagall, Vasilij Kandinskij 
nebo Vladimir Tatlin byli pověřeni úkolem provést 
socialistickou estetickou transformaci: reformo
valy se pedagogické systémy, v zapadlých obcích 
se budovaly galerie, města zaplavilo avantgardní 
umění. Trvalo to však jen pár let, než tato umě
lecká svobodomyslnost začala být Sovětskému 
svazu, komunistickému politbyru a jeho regulím 
na obtíž. Triumf umění skončil lidskou tragédií. 
Avantgardisté jsou velkolepým příběhem několika 
umělců, kteří chtěli změnit svět, portrétem doby 
bolševické revoluce a teroru i strhujícím vyznáním 
modernímu umění.

Sjeng Scheijen
Avantgardisté
Ruská revoluce v umění 1917—1935

Kateřina Lišková
(nar. 1976) je česká socioložka. 
Vyučuje na Masarykově univer
zitě, působila také na Technické 
univerzitě v Berlíně či Kolumbijské 
univerzitě v New Yorku. Věnuje 
se tématům genderu, sexuality 
a expertizy. Je zakládající členkou 
standupového Dua docentky.

Foto © Dita Pepe

Historie někdy postupuje pozpátku. I v sexu.
Sexuální revoluci si běžně spojujeme s šedesátý
mi lety, feministickými a občanskými hnutími — 
a  Západem. V oblasti sexu však bylo jednou z nej
progresivnějších zemí po druhé světové válce 
komunistické Československo. K legalizaci po
tratů či dekriminalizaci homosexuality tu ovšem 
došlo nikoli občanským tlakem, ale za dohledu 
sexuologů, psychologů a demografů, kteří chtěli 
pod odborným vedením utvořit rovnostářskou 
společnost. Tento společenský projekt skončil 
s nástupem normalizace, a dosažený pokrok 
ohledně genderových pořádků či pojetí sexuality 
dokonce začal couvat: ženy měly být v pozdním 
československém socialismu především pečující
mi matkami a starostlivými manželkami, sex měl 
fungovat hlavně jako koření usedlého manžel
ského života.

Politika touhy vypráví fascinující dějiny utvá
ření sexuality, rodiny nebo orgasmu v nečekané 
perspektivě socialistického řízení shora. Historii, 
která pokračuje v českých tělech, kultuře i politice.

z anglického originálu  
přeložil Jan Škrob
brožovaná / 464 stran
vychází v lednu
499 Kč

Kateřina Lišková
Politika touhy
Sex a věda v komunistickém Československu

„
Vítěz ceny Bookspot 

Literatuurprijs za nonfiction„
Neobyčejný čtenářský 

zážitek. Scheijen je nápaditý 
vypravěč a Avantgardisté 

vynikající kniha.  
De Telegraaf

„
Kateřina Lišková v této 

pozoruhodné výzvě lineárnímu 
vyprávění o sexuálním osvobození 
ukazuje, jak se raný rovnostářský 

étos, oslavující rovnocennost 
mužů a žen coby cestu k obecné 
spokojenosti, v Československu 

po konci pražského jara 
zvrtl v tradiční patriarchální 
ideál mužské nadřazenosti.  

Kristen R. Ghodseeová, 
autorka knihy Proč mají ženy 

za socialismu lepší sex

https://www.hostbrno.cz/avantgardiste
https://www.hostbrno.cz/scheijen-sjeng
https://www.hostbrno.cz/liskova-katerina
https://www.hostbrno.cz/politika-touhy
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v Pákistánu

Marcela Müllerová
(nar. 1974) pochází z Dolních 
Vilémovic na Českomoravské 
vrcho vině a vystudovala tlu
močnictví a překladatelství 
německého a ruského jazyka 
na Univerzitě Karlově v Praze. 
V letech 2007 až 2010 žila s rodi
nou v Pákis tánu. V současnosti 
žije a pra cuje v Německu.

Foto archiv autorky
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Z Vysočiny do pákistánského Pešávaru
Představte si, že jste se s manželem právě přestě
hovali do nového domu a každým dnem očeká
váte příchod prvního dítěte. Ještě v porodnici pak 
od manžela dostanete zvláštní dárek — letenku 
do pákistánského Pešávaru — a zároveň se od něj 
dozvíte, že tam získal místo v projektu zaměřeném 
na prevenci přírodních katastrof. Rázem stojíte 
před vidinou dvou let strávených v zemi, kterou 
byste možná ještě zvládli najít na mapě, jenže to 
málo, co o ní víte, by se dalo shrnout do dvou vět.

Jak čerstvá matka reaguje na nové prostředí 
a nezvyklou kulturu? Co pro ni znamená ztráta 
svobody a pocitu bezpečí v neznámém světě? Jak se 
vyrovnává se strachem z bombových útoků a hrozí
cích únosů?

Autorka ve vzpomínkách prokládaných deníko
vými zápisky zachycuje své mnohdy těžko uvěři
telné zážitky na pozadí toho, co se v letech 2007 
a 2008 v Pákistánu skutečně událo. Nechte se po
hltit svižným vyprávěním o zemi s bohatou kulturní 
tradicí a jejích tak trochu svérázných obyvatelích.

brožovaná / 330 stran
vychází v říjnu
399 Kč

Marcela Müllerová
Ve stínu duhy
Příběh o životě v Pákistánu

Zlatan Ibrahimović
(nar. 1981) je švédský fotbalista 
bosensko chorvatského původu. 
Je považován za jednoho z nejlep
ších fotbalových útočníků světa. Hrál 
za špičkové evropské týmy, jako jsou 
Ajax Amsterdam, Juventus Turín, 
FC Barcelona, AC Milán, Paris Saint

Germain nebo Manchester United. 
Je rovněž kapitánem švédského ná
rodního týmu.

Luigi Garlando
(nar. 1962) je italský novinář 
a spisovatel.

Foto © Settimio Benedusi

Jeden z nejlepších fotbalistů na světě se ohlíží 
za kariérou. Co kromě adrenalinu ho žene vpřed?

„Jsem bůh. Ale stárnoucí bůh,“ říká s typickým 
sebevědomím Zlatan Ibrahimović. Legendární 
útočník si své stárnutí uvědomuje s příchodem 
čtyřicítky, tedy s věkem, který pro většinu profe
sionálních fotbalistů znamená konec hráčské ka
riéry a začátek nové, neznámé éry. Dříve na slovo 
poslušné tělo se chová jinak, děti už dávno nejsou 
malé a vítězství nebo vstřelené branky přestá
vají být alfou a omegou všeho. I taková živoucí 
legenda, jako je Ibrahimović, proto čelí nové 
výzvě: Kým má nadále být a co o sobě vyprávět? 

„Fotbalistu Ibru znají všichni, člověka Ibru ne.“
Adrenalin představuje Zlatana Ibrahimoviće 

jako člověka s pozoruhodným životem a navíc 
v pozici, kdy už se nemusí ohlížet na nikoho 
jiného než na své blízké. Kromě bilancování proto 
kniha vypráví dosud neznámé zákulisní historky 
z nejslavnějších klubů a z první ruky líčí největší 
momenty moderní fotbalové historie.

přeložila Denisa Streublová
brožovaná / 240 stran
vychází v listopadu
379 Kč

Zlatan Ibrahimović, 
Luigi Garlando
Adrenalin
O čem jsem ještě nevyprávěl

„
Zažila jsem toho v Pákistánu 

tolik, že by to vydalo na tři 
knihy. Pešávar pro mě zůstává 

synonymem pro rok a půl života 
na horské dráze. Nikdy předtím 

a ani nikdy potom nebyl můj 
život tak nevyzpytatelný, ale 

ani tak pestrý a fascinující 
jako v Pešávaru.

„
Mezinárodní 

bestseller

https://www.hostbrno.cz/adrenalin
https://www.hostbrno.cz/ve-stinu-duhy
https://www.hostbrno.cz/garlando-luigi
https://www.hostbrno.cz/mullerova-marcela
https://www.hostbrno.cz/ibrahimovic-zlatan


Olga Tokarczuková

Host

    Vnímavý
vypravěč

od držitelky  
Nobelovy ceny  
za literaturu

Nonfiction
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„
Vnímavého vypravěče lze považovat za jednu velkou 

oslavu literatury, její komplexity a především síly. 
V kombinaci s vnímavostí a zvědavostí se pak literatura 

zdá být jediným a nejúčinnějším lékem pro lidstvo.  
Kultura na co dzień

„
Držitelka Nobelovy ceny 

za literaturu 2018

Olga Tokarczuková
(nar. 1962) je jedna z nejoblíbeněj
ších a nejoceňovanějších součas
ných polských spisovatelek. Její 
knihy byly přeloženy do více než 
dvaceti jazyků. V roce 2018 získala 
prestižní ocenění Man Booker 
International Prize za román 
 Běguni a stala se laureátkou 
Nobelovy ceny za literaturu.

Foto © Jacek Kołodziejski

přeložil Petr Vidlák
brožovaná / 288 stran
vychází v září
399 Kč

Olga Tokarczuková
Vnímavý vypravěč

Pozvánka do spisovatelské laboratoře polské 
prozaičky a nobelistky Olgy Tokarczukové
Velká literatura je bezesporu věcí velkého 
talentu. I zkušení a oceňovaní spisovatelé však 
musí stále zkoušet, jaký přístup funguje a jaký 
ne, jakou perspektivu si ten či onen příběh 
vyžaduje. Hledají metodu. A když ji najdou, 
stane se často jejich výrobním tajemstvím, které 
odhalují jen zdráhavě a po kouskách. Oblíbená 
polská spisovatelka a laureátka Nobelovy ceny 
za literaturu Olga Tokarczuková se už dávno 
rozhodla udělat opak. Ve svých esejích, 

fejetonech a přednáškách odhaluje svou zvěda
vost a přístup vnímavého vypravěče, který nyní 
čtenářům předkládá i ve stejnojmenné knize. 
Přiznává, jaké zážitky a myšlenky pro ni byly 
formativní, čeho si v životě všímá a na co by 
se nemělo zapomínat. Pozvolna tak před námi 
vyvstává nejen autorská mysl zpoza známých 
románů, ale také citlivý a inspirativní přístup 
ke světu. Koneckonců každý může být občas 
vnímavým vypravěčem.

https://www.hostbrno.cz/vnimavy-vypravec
https://www.hostbrno.cz/tokarczukova-olga
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Vít Slíva
(nar. 1951) je básník a středo
školský učitel, absolvent oboru 
čeština— latina. Je autorem více 
než desítky básnických knih; 
debutoval v roce 1984 a jeho 
zatím poslední vydanou knihou 
je výbor Vzkřísit to vše! Z deníku 
Dnění 1977—2008 (2021). Za svou 
sbírku Bubnování na sudy (2002) 
získal cenu Magnesia Litera.

Foto © David Konečný

Jiří Trávníček
(nar. 1960) je literární vědec, 
kritik, editor a vysokoškol
ský učitel. Zabývá se moderní 
českou a středoevropskou lite
raturou a čtenářskou kulturou. 
Je auto rem několika knih, na
příklad Česká čtenářská re pub lika 
(2017) či Kulturní vetřelec. Dě jiny 
 čtení — kalendárium (2020).

Foto © Robert Sedmík

Miloslav Topinka
(nar. 1945) je básník, esejista, roma
nista, autor monografie  Artura Rim
bauda Vedle mne jste všichni jenom 
básníci (1994, 2020). Vydal tři knihy 
poezie: Utopír (1969), Krysí hnízdo 
(1991) a Trhlina (2002), za niž 
v roce 2003 získal Cenu Jaro
slava Seiferta. Za výbor z esejis
tiky obdržel Cenu F. X. Šaldy.

Foto © Irena Vodáková
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Knižní rozhovor s významným českým básníkem, 
legendárním učitelem a formativní osobností
Rozhovor je veden po dvou liniích — životo
pisné a tematické. V té první dochází na životní 
peripetie od dětství v milovaném Hradci nad 
Moravicí přes středoškolská studia v Bohumíně, 
vysokoškolská v Brně, učitelské štace a partner
ské karamboly až po odchod do Opavy a návrat 
do Brna. Ve druhé je vyzvětšováno šest podstat
ných stigmat autorova světa: 1. Místa, krajiny; 
2. Lidé, přátelé; 3. Učitel, studenti; 4. Čtení, lite
ratura; 5. Poslech, hudba; 6. Víra, Bůh. Rozhovor 
je veden velmi otevřeně, upřímně, zaujatě, ale 
zároveň s nadhledem nad tím, co odvál čas a co 
se tak úplně nezdařilo. Sešli se v něm středoškol
ský učitel a jeho bývalý student z brněnského 
gymnázia na Slovanském náměstí. Život, názory, 
lidé, místa, vzmachy, kotrmelce — to vše v jed
nom „poplantanem“ chumlu.

vázaná / 300 stran
vychází v listopadu
399 Kč

Vít Slíva
Všelijak poplantane
V rozhovoru s Jiřím Trávníčkem

Doplněné vydání esejů předního českého básníka
Autor je známý a ceněný především jako originální 
a v českém prostředí výjimečný básník. Poněkud 
ve stínu jeho původní tvorby však zůstává neméně 
pozoruhodné dílo esejistické. Kniha představuje 
ucelený soubor Topinkových metaliterárních textů, 
a to od rozsáhlých esejů, publikovaných přede
vším v šedesátých letech v Sešitech pro literaturu, 
až po úvahy z let devadesátých i příležitostné texty 
z navazujících dekád. Poznáváme tak básníka nejen 
jako neortodoxního, neakademického myslitele, 
nýbrž i jako osobnost, která neotřelým způsobem 
otevírá tvorbu spřízněných autorů, literátů, pří
padně výtvarníků. Kniha je výrazně rozšířeným 
vydáním stejnojmenné edice z roku 2007. Přibyl 
zde například „ztracený“ text o poezii exulantů 
 Milady Součkové a Ivana Jelínka nazvaný „Útočiště 
řeči“, dále text „Jsem tady, nebo tam, nebo jinde“, 
který komentuje nový překlad Eliotových Čtyř kvar
tetů, či esej „Heidegger a Rimbaud“ a mnohé další.

brožovaná / 460 stran
vychází v říjnu
499 Kč

Miloslav Topinka
Hadí kámen
Eseje, články, skici 1966—2019

„
Víte, jak se cítíš na počátku 

našeho rozmlouvání? Nemáš 
z něčeho strach? Třeba z toho, 

že se na sebe dozvíš — a to 
vlastními ústy — něco, cos před‑
tím nevěděl? — Strach ne mám. 

Možná to mám tak trochu 
jako náhradní zpověď.

„
Topinkovy esejistické texty 

jsou rovnocenným pandánem 
jeho tvorby básnické, básník 

v nich není o nic méně zaujatý, 
expresivní. Nejsou to „uhlazené“ 

texty, z každého slova je tu 
cítit napětí, drama, souboj 

se slovem. Mluvčí je tu svého 
 tématu plný až k  zalknutí.  

Veronika Košnarová, 
 iLiteratura.cz

https://www.hostbrno.cz/vselijak-poplantane
https://www.hostbrno.cz/travnicek-jiri
https://www.hostbrno.cz/topinka-miloslav
https://www.hostbrno.cz/hadi-kamen
https://www.hostbrno.cz/sliva-vit
http://iLiteratura.cz


Jakub Češka

Od básnických počátků 
k poslednímu románu 

Slavnost bezvýznamnosti
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Michal Konečný
(nar. 1982) je historik a kunsthistorik, 
autor mnoha odborných i publicistic
kých textů. Pro Národní památkový 
ústav, kde pracuje, napsal řadu mono
grafií o hradech a zámcích. Společně 
s Alexandrem Brummerem vydal ně
kolik průvodců dějinami Brna ve dva
cátém století a Brnu věnoval také svoji 
povídku „Jeden den Eduarda Pospí
šila“ v knize Krvavý Bronx (2020).

Foto © Katarína Brummerová

Jakub Češka
(nar. 1971) se více než dvacet 
let věnuje interpretaci prózy 
( Milana Kundery, Bohu mila Hra
bala, Karla Čapka či Věry Lin
hartové) a literární teorii, v níž 
hledá a nachází osobitá výcho
diska z etablovaných literárně
teoretických škol. Publikoval 
desítky studií a čtyři monografie: 
mimo jiné motivickou analýzu 
díla Milana Kundery (Království 

motivů, 2005) či interpretaci 
 jedné z ikon francouzské 
 naratologie Rolanda Barthese 
(Zotročený mýtus: Roland Bart
hes, 2010). V roce 2018 vydal 
analýzu klíčových děl Bohu
mila Hrabala (Bohumil Hrabal — 
 autor v množném čísle).

Foto © Vladimír Šigut
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vázaná / 380 stran
vychází v prosinci
449 Kč

První komplexní pojednání tvůrčích postupů 
celého díla Milana Kundery
Při interpretaci díla Milana Kundery bývá zvy
kem omezovat se pouze na románovou a zralou 
esejistickou tvorbu. Toto omezení vychází také 
z Kunderova vlastního pojetí díla, v němž dělá 
za ranou tvorbou (především básnickou a ese
jistickou) tlustou čáru. Jakub Češka oproti tomu 
klade důraz též na Kunderovu ranou tvorbu, 
bez níž nelze důsledně porozumět jeho tvorbě 
vrcholné. Systematicky mapuje užité umělecké 
prostředky, jejich autor skou konceptualizaci 
či vývoj. Teprve pokud přiložíme obraz raného 
Kunderova díla na obraz jeho zralé tvorby, roze
zní se pro nás nově, plně a nečekaně.

Jakub Češka
Za poetikou Milana Kundery
Od básnických počátků k poslednímu románu 
Slavnost bezvýznamnosti

Objevte umělecká díla a poznejte svět umělců 
a objednavatelů, kteří rozhodovali o podobě 
umění na Moravě od dob Věstonické venuše 
až po naši současnost.
Morava, země uprostřed Evropy, byla po staletí 
křižovatkou kultur, které se nejviditelněji proje
vovaly v umění. Do země už od středověku mířili 
umělci a umělečtí řemeslníci z celé Evropy, aby 
zde ve shodě s poučenými objednavateli praco
vali na dílech, která dodnes berou dech. Spolu 
s nimi zanechali na Moravě nepřehlédnutelnou 
stopu i domácí umělci, kteří přicházející podněty 
rozvíjeli. Kniha s rozsáhlou obrazovou přílohou 
vypráví dlouhý příběh umění na Moravě a vedle 
malířství, architektury a sochařství věnuje pozor
nost i lidem, kteří jsou s uměním neodlučně spjati.

brožovaná / 600 stran
vychází v prosinci
599 Kč

Michal Konečný
Apollo a Marsyas
Příběh dějin umění na Moravě

„
Příběh dějin umění na Moravě, 

které připomínají dobrý 
historický román.

„
Některé teze mají až 

provokativní ráz: to ovšem 
patří k nejcennějším mo
mentům Češkovy práce.  

Jiří Pelán, Česká literatura, 
o knize Bohumil Hrabal — 

autor v množném čísle

https://www.hostbrno.cz/apollo-a-marsyas
https://www.hostbrno.cz/za-poetikou-milana-kundery
https://www.hostbrno.cz/konecny-michal
https://www.hostbrno.cz/ceska-jakub


České děti a mládež 

jako Čtenáři

v době pandemie 2021

Jak pandemie proměnila volný čas dětí a  mladých lidí? 
Do jaké míry konkurují elektronické knihy tradiční tištěné 
knize? Využívají děti stále knihovny? Jak si mladí lidé před-
stavují ideální knihovnu? Na tyto a další otázky odpovídají 
výsledky třetího opakovaného celostátního průzkumu dětí 
a  mládeže se zaměřením na četbu knih, čtenářské chová-
ní, obvyklé způsoby trávení volného času, vlivy rodinného 
a školního prostředí i na vztah dětí ke knihám a čtení obecně. 
Reprezentativní průzkum proběhl v roce 2021 a navazuje na 
průzkumy z let 2017 a 2013.

Mgr. Hana Friedlaenderová se dlouhodobě zabývá dětmi 
a mládeží, jejich životním stylem, vztahem ke čtení a mé diím 
a  jejich vzděláváním. V  minulosti vedla mnoho výzkum-
ných projektů a je také autorkou řady odborných článků na 
tato témata a spoluautorkou několika odborných publika-
cí. V současné době působí ve výzkumné agentuře Nielsen 
 Admosphere.

PhDr. Hana Landová, Ph.D., se dlouhodobě věnuje proble-
matice informační gramotnosti ve vzdělávání a možnostem 
jejího rozvoje. Na České zemědělské univerzitě v Praze a Fi-
lozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se zabývá rolí 
knihoven a knihovníků.

Pavlína Mazáčová, ????

PhDr. Irena Prázová, Ph.D., se dlouhodobě věnuje proble-
matice čtení a čtenářství dětí a dospělých. Zabývá se rovněž 
analýzou uživatelských potřeb a výzkumy v knihovnách. Pů-
sobí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

PhDr.  Vít Richter je ředitelem Knihovnického institutu 
Národní knihovny České republiky a předsedou Ústřední 
knihovnické rady. Spolupracuje na řadě celostátních prů-
zkumů zaměřených na problematiku knihoven, čtenářství 
dětí a  dospělých.

H    ST

Hana 
Friedlaenderová 

Hana Landová

Pavlína Mazáčová  
Irena Prázová  
Vít Richter

ISBN ???

Cena ??? Kč
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Kramářské písněKramářské písně
v ústní tradiciv ústní tradici
Moravy a SlezskaMoravy a Slezska

Jaroslav David, Tereza Klemensová
Michal Místecký a kol.

OD ETYMOLOGIE
KE KRAJINĚ:
ONOMASTIKA
PRO 21. STOLETÍ

host
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Odborná Odborná

Jak v současné době čtou české děti?
Jak pandemie proměnila volný čas dětí a mla
dých lidí? Do jaké míry konkurují elektronické 
knihy tradiční tištěné knize? Využívají děti 
stále knihovny? Jak si mladí lidé představují 
ideální knihovnu? Na tyto a další otázky 
odpovídají výsledky třetího opakovaného 
celostátního průzkumu dětí a mládeže se 
zaměřením na četbu knih, čtenářské chování, 
obvyklé způsoby trávení volného času, vlivy 
rodinného a školního prostředí i na vztah dětí 
ke knihám a čtení obecně. Reprezentativní 
průzkum proběhl v roce 2021 a navazuje 
na průzkumy z let 2017 a 2013.

 brožovaná / 152 stran / vychází v prosinci / 299 Kč

Hana Friedlaende rová 
a kol.
České děti a mládež 
jako čtenáři v době 
pandemie 2021

Jakou podobu má regionální literatura 
od vzniku Československa dodnes?
Slovník prostřednictvím lexikografických 
údajů zachycuje literární obraz regionu. 
Autorská hesla v životopisných, výkladových 
a bibliografických částech sledují literární rysy 
dané oblasti. Upozorňují na určující i zapomí
nané osobnosti, na okolnosti (zvláště kulturní, 
historické, národnostní a jazykové), které byly 
rozhodující nebo je překryl čas, na společen
ství (časopisy, nakladatelství), ale především 
na přetrvávající či rodící se literární charakter 
výlučného prostoru.

 vázaná / 432 stran / vychází v listopadu / 429 Kč

Iva Málková a kol.
Literární slovník 
severo východní Moravy 
a českého Slezska 
(1918—2018)

Kniha představuje jedinečné hudební 
a literární doklady tradice českých 
kramářských písní.
Zpěv špalíčkových neboli kramářských písní 
zanechal v paměti našich předků silnou stopu 
jako součást zábavy, modlitby, práce, stolování, 
společných postních a adventních večerů, poutí 
či svateb, ale také jako dědictví hodnot, které 
se podílely na hledání odpovědí ohledně života 
a smrti. Kniha přináší 36 hudebních a literár
ních dokladů kramářských písní, jak je podle 
podání lidových pěvců zapsali František Lýsek 
a Jan Poláček ve dvacátém století. Pocháze
jí z dokumentačních sbírek brněnského praco
viště Etnologického ústavu Akademie věd ČR.

 vázaná / 600 stran / vychází v prosinci / 599 Kč

Věra Frolcová a kol.
Má svou známou notu
Kramářské písně v ústní tradici Moravy a Slezska

Vlastní jména jsou nám vlastní
Jakou roli hrají v našem životě a ve  společnosti 
vlastní jména? Kniha, která vychází z  konceptů 

„ostravské onomastické školy“, ukazuje, že je
jich specifičnost se zdaleka nevyčerpává jen 
pravopisem velkých písmen. Autoři se na téma 
dívají komplexně: reflektují spory a diverzitu 
přístupů uvnitř samotné disciplíny, zaměřují 
se na vztah vlastního jména a textu, rozplé
tají složité vazby mezi onomastikou a pamětí, 
po litikou, literaturou, historií a marketingem. 
V bádání počítají i s nejnovějším vývojem v ling
vis tice — využívají textové korpusy, kvantita
tivní analýzy a neopomíjejí ani populární 
jazykovou krajinu.

 vázaná / 320 stran / vychází v prosinci / 399 Kč

Jaroslav David a kol.
Od etymologie 
ke krajině
Onomastika pro 21. století

https://www.hostbrno.cz/ceske-deti-a-mladez-jako-ctenari-v-dobe-pandemie-2021
https://www.hostbrno.cz/ma-svou-znamou-notu
https://www.hostbrno.cz/od-etymologie-ke-krajine
https://www.hostbrno.cz/literarni-slovnik-severovychodni-moravy-a-ceskeho-slezska-1918-2018
https://www.hostbrno.cz/friedlaenderova-hana
https://www.hostbrno.cz/malkova-iva
https://www.hostbrno.cz/frolcova-vera
https://www.hostbrno.cz/david-jaroslav
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Spatřil 
jsem svou 
tvář petr  hruška

Petr Hruška
(nar. 1964) je básník a literární his
torik. Vydal několik básnických sbí
rek, například Auta vjíždějí do lodí 
(2007), Darmata (2012) či  Nikde 
není řečeno (2019). Je autorem 
literárních monografií o básnících 
Karlu Šiktancovi a Ivanu Werni
schovi a nejnověji svazku sloupků 
a „podpovídek“ V závalu (2020).

Foto © Jan Bartoš

J. H. Krchovský
(nar. 1960) je básník a hudebník 
ovlivněný mimo jiné prostředím 
pražského undergroundu. Dlouho
době patří k nejčtenějším českým 
autorům, jeho sbírky vyšly v čet
ných reedicích i překladech. Jeho 
rozsáhlé dílo sdružuje svazek Básně 
sebrané (2010), po němž násle do
valy další dvě řadové sbírky.

Foto © Petr Palarčík
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Poezie

brožovaná / 56 stran
vychází v září
299 Kč

Překvapivá sbírka básníka, jehož verše lze dávno 
spolehlivě rozpoznat v mnohohlasí české poezie
Dne 8. září 1522 dorazila po vyčerpávající tříleté plav
bě do španělské Sevilly „poslední zbídačená loď velké 
Magalhãesovy flotily / přetížená hřebíčkem, / osm
nácti muži / a zprávou, / že Země nemá okraje, a tedy 
spočinutí“. Přesně po pěti stech letech, 8. září 2022, 
vychází Hruškova kniha, která je částečně inspirována 
prvním obeplutím zeměkoule. Ve čtyřiceti básních 
a jedné rozsáhlejší skladbě je sklenut velkolepý i poše
tilý, svíravě tragikomický obraz jakési fiktivní plavby. 
Autorova loď je stejně tak objevitelskou jako dobyva
telskou a připomíná proslulou středověkou loď bláznů, 
zbavenou směru i smyslu. Stává se univerzální meta
forou lidského počínání v jeho bezostyšné krutosti, 
groteskním úsilím po objevení světa i snahy zachránit 
alespoň trosky své důstojnosti. Nacházíme loď, která 

„mířila kupředu už tak dlouho, / až všechno začalo 
něco připomínat“. Nacházíme strhující dílo, v němž 
se slova „kupředu“ a „návrat“ nepřestávají chvět o svůj 
význam. Básně, v nichž typická Hruškova civilnost 
nepřekáží zjitřené fantasknosti, doplňují reprodukce 
obrazů Jakuba Špaňhela.

Petr Hruška
Spatřil jsem  
svou tvář

vázaná / 100 stran
vychází v listopadu
349 Kč

„Nekonečná čtyřverší“ undergroundové legendy
Kde leží klíč k legendě se značkou JHK? Zdálo 
by se, že ji stvořily jedinečné formy plus deka
dence plus underground, ale spíš to bude tak, 
že to, o čem on jedinečně píše, jsou záležitosti 
obecně srozumitelné pro všechno živé a občas 
snad i myslící. Básník, aby jím skutečně byl, 
musí vydat své svědectví. Jenže pak je zde ještě 
jiný zápas. Vyvzdorovat na nicotě aspoň vteřinu, 
vyrvat z její všežravé tlamy třeba střep, učinit z něj 
svou skutečnost. To je to jediné, co duch &  slovo 
zmůže, i když je to boj marný, nikoli však zby
tečný. Námitka, že se autor opakuje, je tedy 
zcela bezpodstatná. Co by tak jiného měl dělat? 
Krchovského „nekonečná čtyřverší“ jistě váží víc 
než takzvaná literatura a její efemérní ambice. 

„Záhrobní příběh, nebo ‚lidský‘? / a co je pravda, 
a co lež? / ať píšu, co chci, je to vždycky / jen va
riace na totéž“.

Poezie

J. H. Krchovský
Už zase vyšlo slunce

„
Hruška dokáže vystihnout zranitel
nost a křehkost člověka a nejistotu 

lidské existence. Dokáže pomocí 
od lišné perspektivy uvi dět a pocho
pit jinak to, o čem si myslíme, že to 
známe. Hruška umí napsat báseň, 

která citlivě zachytí unikavou 
 chvíli, v níž se mihne věčnost.  

Markéta Kittlová, iLiteratura.cz

„
J. H. Krchovský zůstává rockovou 
hvězdou české poezie. Podobně 

jako třeba nedávno zesnulý 
Lemmy Kilmister v podstatě 
dokola opakuje a variuje styl, 

který tak úplně sám nevymyslel, 
ale dovedl jej k dokonalosti.  
Ondřej Hanus, Salon Práva

https://www.hostbrno.cz/uz-zase-vyslo-slunce
https://www.hostbrno.cz/spatril-jsem-svou-tvar
https://www.hostbrno.cz/hruska-petr
https://www.hostbrno.cz/krchovsky-j-h
http://iLiteratura.cz
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Jiří Hájíček
(nar. 1967) vyrůstal na jihočeském venkově, 
kde později i pracoval. V současnosti 
žije v Českých Budějovicích. Od konce 
devadesátých let vydal tři sbírky povídek, 
Snídaně na refýži (1998), Dřevěný nůž 
(2004) a Vzpomínky na jednu vesnickou 
tancovačku (2014) a novely Zloději zelených 
koní (2001) a Fotbalové deníky (2007). 
První Hájíčkův román Dobrodruzi hlavního 
proudu vyšel v roce 2002. Oba následující 
romány, Selský baroko (2005) a Rybí krev 
(2012), byly oceněny Magnesií Literou. Svou 
volnou „venkovskou trilogii morálního 
neklidu“ završil románem Dešťová hůl 
(2016), který zvítězil v anketě Kniha roku 
Lidových novin. V roce 2020 vyšel intimní 
román Plachetnice na vinětách, kterým 
se odklonil od velkých společenských 
témat. Jiří Hájíček patří k nejúspěšnějším 
současným českým spisovatelům. Jeho 
knihy vyšly v řadě světových jazyků. V září 
2016 měl premiéru film natočený podle 
jeho knihy Zloději zelených koní a od dubna 
2019 se v Jihočeském divadle v Českých 
Budějovicích hraje divadelní adaptace 
románu Rybí krev.

ISBN 978-80-7577-808-6

„Píšu na kousek papíru první slova 
dne. Někdo si po ránu luští sudoku, 
aby rozcvičil mozek, já si píšu 
haiku. Mysl je po ránu zvláštně 
zastřená a zároveň rozjitřená. Bývá 
skoupá na slovo, a to je pro takové 
psaní dobře,“ říká o své práci autor. 
Postřehy a momentky ze života. 
Miniatury, útržky dnů a příběhů, 
drobné imprese, atmosféry. 
Verše připsané k poznámkám 
o odjezdech vlaků a čteních, 
poznámky k „odjezdům v lásce“. 
Život koncentrovaný v ostře 
řezaných obrazech, „Hájíček jinak“, 
ve svých základních akordech však 
dobře rozpoznatelný. Poezie civilní, 
neokázalá, s hlubokým osobním 
ručením.

黒
い
傘
の
男

Hajicek_Muz.indd   1 12/05/22   21:18

ISBN

Olga 
Stehlíková

Olga Stehlíková (nar. 1977) je básnířka, 
autorka knih pro děti, publicistka 
a editorka. Od roku 2014 vydala sbírky 
Týdny, Vejce/Eggs a Vykřičník jak stožár. 
Nejnověji vyšla skladba O čem mluví 
Matka, když mlčí. Získala cenu Magnesia 
Litera. Její básně byly přeloženy do mnoha 
jazyků, včetně knižních výborů.  
Žije v Praze.  
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 —— Zkouška Sirén —— —— Zkouška Sirén —— —— Zkouška Sirén —— —— Zkouška Sirén ——

Lidský faktor zatlouká hřebíček 
Možná, že jediným lidským pojítkem 
s přírodou a transcendencí je naše 
neschopnost dostát vlastním požadavkům 
lidství. Věrnost se rozbíjí o chtíč, „láska“ 
o každodennost soužití, ideály o chuť 
nemyslet na nic, mateřství o děti, vůle 
o bezmoc, buňka o jinou buňku. Nejde 
však o muže a ženu, o vztahy. To lidé 
jako by nedokázali uspět v žádném ze 
svých rituálů lidskosti, návštěvy po čaji 
odcházejí s nákladem moči a někdo 
právě zradil přítele. A příroda dál koná 
své podivuhodné, čarokrásné procesy 
ve vzduchu, na zemi, ve vodě, pod zemí 
i nad Zemí, bez jakékoliv účasti. „Kde 
se nachází tvé deniště, / najdu já konec 
svých dnů. / Střelné, sečné, hodné 
— nehraj si na zotročené zvíře, / jsi-li 
zotročené zvíře.“ Zkouška Sirén je třetí 
řadovou básnickou sbírkou úspěšné 
autorky, která se věnuje mnoha literárním 
disciplínám.  

Básně Olgy Stehlíkové představují kvalitu, 
která svou intenzitou a komplexitou 
nemá mnoho obdob. Doplňuje se v nich 
síla intelektu a poučenost literární tradicí 
s uvolněnou hravostí a humorem. Silnou 
roli v nich hrají racionalita, kritičnost 
a ironie, které však nijak nepřekáží jemné 
senzitivitě a empatii k osudu člověka 
v turbulencích současného světa.  

Karel Piorecký

H
os

t

Znovu vychází 
sbírka Muž 
na pokraji 
vzplanutí

Jiří Hájíček
(nar. 1967) je prozaik, básník, 
scenárista. Vydal tři sbírky povídek, 
básnickou knihu a několik čtenáři 
i kritikou oceňovaných románů, 
například volnou trilogii Selský 
baroko (2009), Rybí krev (2012) 
a Dešťová hůl (2016). V roce 2020 
pak publikoval intimní román Pla
chetnice na vinětách. Žije a pracuje 
v Českých Budějovicích.

Foto © Nika Brunová

Olga Stehlíková
(nar. 1977) je básnířka, autorka knih pro 
děti, publicistka a editorka. Vydala bás
nické sbírky Týdny (2014), Vejce/Eggs 
(2017) a Vykřičník jak stožár (2018). 
Nejnověji jí vyšla skladba O čem mluví 
Matka, když mlčí (2019). Je držitelkou 
ceny Magnesia Litera za poezii. Její 
básně, včetně knižních výborů, byly 
přeloženy do mnoha jazyků, včetně 
knižních výborů. Žije v Praze.

Foto © Jiří Mls
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brožovaná / 88 stran
vychází v listopadu
299 Kč

Uvidět svět bez velkých slov
Úspěšný spisovatel Jiří Hájíček je v české 
literatuře znám především jako prozaik, autor 
povídek a románů. Kdysi však verši začínal. Také 
nyní se příležitostně věnuje poezii, nejčastěji 
právě v podobě haiku, klasické japonské for
my. Nabízí v ní lyrické miniatury, útržky dnů 
a příběhů, drobné imprese, atmosféry, vnitřní 
vitráže. Je to poezie civilní a neokázalá, poezie 
s hlubokým osobním ručením, jež je však velmi 
cudné, ukryté do věkovitého kánonu. Je to „Hájí
ček jinak“, avšak ve svých základních akordech 
dobře rozpoznatelný. Již vydal jeden úspěšný 
svazek nazvaný Muž na pokraji vzplanutí; haiku 
z diáře 2017—2018 (2018) a předkládaná novinka 
na něj navazuje nejen svým názvem. „Haiku je 
jako vytratit se bez velkých slov někde na cestě 
mezi poli, v ulicích města nebo v ranním šeru ku
chyně. To je pro mě haiku. Nulová stylizace, bez 
metafor, jen těch pár slabik a slov a pak ticho…“ 
říká prozaik s lyrickou duší.

Jiří Hájíček
Muž pod černým 
deštníkem

brožovaná / 51 stran
vychází v říjnu
299 Kč

Lidský faktor zatlouká hřebíček
Možná že jediným lidským pojítkem s pří
rodou a transcendencí je naše neschopnost 
dostát vlastním požadavkům lidství. Věrnost 
se rozbíjí o chtíč, „lása“ o každodennost sou
žití, ideály o chuť ne myslet na nic, mateřství 
o děti, vůle o bezmoc, buňka o jinou buňku. 
Nejde však o muže a ženu, o vztahy. To lidé jako 
by nedokázali uspět v žádném ze svých rituálů 
lidskosti, návštěvy po čaji odcházejí s nákladem 
moči a někdo právě zradil přítele. A příroda dál 
rozehrává své podivuhodné, čarokrásné procesy 
ve vzduchu, na zemi, ve vodě, pod zemí i nad 
Zemí, bez jakékoli účasti. „Kde se nachází tvé 
deniště, / najdu já konec svých dnů. / Střelné, 
sečné, hodné —  nehraj si na zotročené zvíře, / jsili 
zotročené zvíře.“ Zkouška Sirén je  čtvrtou řadovou 
básnickou sbír kou úspěšné  autorky, která se věnu
je mnoha literárním disciplínám.

Olga Stehlíková
Zkouška Sirén

„
Básně Olgy Stehlíkové představují 

kvalitu, která svou intenzitou 
a komplexitou nemá mnoho 

obdob. Doplňuje se v nich síla 
intelektu a poučenost literární 

tradicí s uvolněnou hravostí 
a humorem. Silnou roli v nich hrají 

racionalita, kritičnost a ironie, 
které však nijak nepřekážejí jemné 

senzitivitě a empatii k osudu člověka 
v turbulencích současného světa.  

Karel Piorecký, literární vědec

„
Není to běžná reflexivní lyrika, 
jsou to soustředěné, zklidněné 

záblesky. Řada Hájíčkových haiku 
má, jak se na formu sluší a patří, 
metafyzický přesah, řada z nich 
si trochu stýská po čase, který 

odplynul, ale jiná se stavějí 
k realitě čelem a oťukávají 

ji s jistou zábavností.  
Radim Kopáč, iDNES.cz

https://www.hostbrno.cz/muz-pod-cernym-destnikem
https://www.hostbrno.cz/zkouska-siren
https://www.hostbrno.cz/stehlikova-olga
https://www.hostbrno.cz/hajicek-jiri
http://iDNES.cz
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Učitel národů na cestě hledání moudrosti, 
harmonického světa a lepšího člověka
Široká čtenářská obliba a rostoucí zájem o dílo 
J. A. Komenského (1592—1670) byly pro Českou 
knižnici impulsem nejen k novému, již třetímu 
vydání vybraných textů tohoto humanistického 
myslitele, ale především k celkovému přepraco
vání a výraznému rozšíření předcházející edice. 
O to se zasloužil komeniolog Tomáš Havelka, 
který svou koncepci Komenského vybraných 
spisů doprovodil poutavým komentářem a roz
sáhlým kritickým aparátem. Čtenáři tak budou 
mít vůbec poprvé příležitost seznámit se na
příklad s původní verzí alegorického traktátu 
Labyrint světa a Lusthauz srdce.

 vázaná / 840 stran / vychází v prosinci / 659 Kč

Jan Amos Komenský
Duchovní traktáty I—II
(uspořádání, edice a komentář Tomáš Havelka)

Tylova dramata nově představená
Z celoživotní dramatické tvorby J. K. Tyla 
(1808—1856) vybíráme šest her, které re
prezentují proměny autorovy práce pro 
divadlo od rané veršované tragédie Čestmír, 
psané v  duchu vlasteneckého romantismu, 
přes bieder meierovsky laděnou zábav
nou hru ze současnosti Pražský flamendr 
až po vrcholné historické drama z přemyslov
ské doby Krvavé křtiny, inspirované shakespea
rovskou poetikou. Nechybějí ani nejznámější 
Tylovy kusy Kutno horští havíři, Paličova 
dcera a Strako nický dudák, na jejichž novou, 
tendenčními simplifikacemi nezatíženou inter
pretaci především se soustředí Dalibor Tureček 
v doprovodném komentáři.

 vázaná / 730 stran / vychází v prosinci / 599 Kč

Josef Kajetán Tyl
Divadelní hry
(edice František Martínek, uspořádání a komentář 
Dalibor Tureček)

Česká knižnice

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

Uvedené ceny knih jsou pouze orientační.

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

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

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

Euromedia Group, a. s.
Nádražní 896/30
150 00 Praha 5
tel.: +420 800 103 203
email: objednavkyvo@euromedia.cz
www.euromedia.cz

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

OPA
Sládkovičova 1229/29
142 00 Praha 4
tel.: +420 241 725 053
email: opa@opaknihy.cz
www.opaknihy.cz

Karavela, s. r. o.
Veľká okružná 1309/17
010 01 Žilina
tel.: +421 221 201 497
email: info@karavela.sk
www.karavela.sk
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