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Světové premiéra 
povídky Michela Fabera 

v překladu Viktora Janiše

Mario 
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Editorial

Milí čtenáři,
tento text píšu právě v období, kdy naši zemi 
za obrovského zájmu čtenářů navštívila autor
ská dvojice publikující pod pseudonymem 
Lars Kepler. Máme z jejich úspěchu velkou 
radost, stejně jako z nedávného vyhlášení 
cen Magnesia Litera. Knihou roku se stal 
román Radky Dene mar kové Hodiny z olova 
a Literu za dětskou literaturu získala Vendula 
Borůvková s titulem 1918 aneb Jak jsem dal 
gól přes celé Československo. Oběma autorkám 
gratulujeme!

Jsem také rád, že vám mohu představit 
náš ediční plán v novém designu. Chtěli jsme, 
aby naše prezentace byla ještě přehlednější 
a ještě lépe sloužila coby spojnice mezi kniha
mi a čtenáři. Věřím, že se nám to povedlo. 

Za to, že je ediční plán podle mého názoru 
opravdu krásný, vděčíme především naší 
skvělé grafičce Aleně Gratiasové.

Kromě dvou hlavních událostí, jako 
je vydání nové knihy Aleny Mornštajnové 
Tiché roky, která se právě objevila na pul
tech, a velkého finále série Milénium, 
jež vyjde v září, vydáme v příštím půlroce 
mnoho dalších dobrých a čtivých knih. 
Některé z nich vám v nové rubrice „Index“ 
představují naši redakční kolegové hned 
na následujících stránkách.

Přeji vám příjemné chvíle s knihami 
z nakladatelství Host.

Tomáš Reichel,
ředitel nakladatelství

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

Uvedené ceny knih jsou pouze orientační.

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

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

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

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

Host — vydavatelství, s. r. o.
Radlas 5, 602 00 Brno
tel./fax: +420 545 212 747
tel.: +420 733 715 765
e-mail: nakladatelstvi@hostbrno.cz
www.hostbrno.cz
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Miroslav Balaštík doporučuje
Přítomné novinky našich 

autorů se neschovávají v příšeří 
intimity nebo za nejrůznější masky 
a pózy, ale předstupují před čtenáře 
s ambicemi stát se zásadní zprávou 
o člověku, o dnešku a o dějinách. 
Rodinné drama Aleny Mornštajnové 
o tom, co si s sebou přinášíme 
do života, aniž bychom to věděli; 
milostný román Jana Němce o tom, 
na co je i literatura krátká; příběh 
Jakuba Dotlačila, o čem jsme 
snili, když se v devadesátých letech 
zhaslo; nebo hiphopový thriller 
Přemysla Krejčíka o tom, že „když 
nám mrtvej kámoš napíše esemesku, 
mohlo bejt všechno uplně jinak“. 
A taky novela Simony Bohaté o tom, 
že dětství a žižkovská republika 
člověka neochrání před komunisty 
ani před ním samým, a mikro
povídky Jiřího Padevěta o tom, 
že i velké dějiny obývají malí lidé. 
Říkalo se, že česká literatura ztrácí 
dech i čtenáře. Říkalo se, že se 
zabývá sama sebou a směřuje k bez
významnosti. Říkalo se, že už bude 
jenom zábavou. Je li však něco 
charakteristického pro současnou 
českou prózu, je to naopak rostoucí 
sebevědomí. A naši prozaici to 
potvrzují.

 strana 18—41

Alena Vrabcová doporučuje
Nesmírně se těším na knihu 

Měsíční tygr od britské autorky 
Penelope Lively. V únoru jsme 
vydali její překrásný text o zahra
dách a zahradnících v literatuře 
Život v zahradě a v září si budete 
moci poprvé v češtině přečíst jeden 
z jejích nejslavnějších a nejoceňo
vanějších románů. Měsíční tygr se 
nedávno dostal do užšího výběru 
ceny Golden Man Booker o nejlepší 
román z vítězných titulů Bookerovy 
ceny za posledních padesát let. 
Ač se nevyšplhal na místo absolut
ního vítěze, porota ho ocenila jako 
nejlepší knihu vydanou v osmdesá
tých letech. „

Vtáhne nás 
dovnitř, upoutá nás 

a rozesmutní. Zároveň 
je nečekaně vtipný… 

Dojmy z tohoto 
románu zůstanou 
viset ve vzduchu 

ještě dlouho poté, 
co ho dočtete.  

The New York Times 
Book Review o knize 

Měsíční tygr

Krásným dárkem pro vaše 
blízké, ať už na Vánoce, nebo k ji
ným životním událostem, může být 
kniha Životní terno od oblíbeného 
spisovatele Fredrika Backmana — 
skrývá hluboký příběh o vztahu 
mezi otcem a synem, jejž nečekaně 
ovlivní osud nic netušící nemocné 

holčičky. Je to útlá knížka, která 
toho však má hodně na srdci.

A pokud dostanete chuť 
na trochu ironie a černého humoru, 
sáhněte po knižním debutu nigerij
ské autorky Oyinkan Braithwaiteové 
Má sestra je sériový vrah.„

Román zabývající se 
vztahem dvou sester, 

v němž muži vystupují 
jako vedlejší postavy, 
které se mohou — ale 

nemusí — dožít poslední 
kapitoly, je odpovědí 
na kriminální romány, 

kde je velmi často hlavní 
zápletkou hrůzná smrt 

mladých žen.  
The Guardian o knize 

Má sestra je sériový vrah

 strana 34

Dívka, která musí zemřít
Série Milénium, jejíž první tři 

díly napsal Stieg Larsson, na čes
kém trhu odstartovala vlnu severské 
krimi. Nyní se blíží ke konci — 
ve velkolepém finále od Davida 
Lagercrantze se dozvíme, kdo je 
Dívka, která musí zemřít.

 strana 42—61

Jiří Štěpán doporučuje
Z knih, které ve fantastice 

chystáme na podzim, je pro mě těž
ké doporučit jen jednu výjimečnou, 
ale přesto myslím, že zvýšenou po
zornost si zaslouží Cesta do Baby‑
lonu od Josiaha Bancrofta. Tento 
originální román o neuvěřitelných 
dobrodružstvích v babylonské věži 
je těžké k něčemu přirovnat, ale 
když se mi poprvé dostal do ruky, 
vzpomněl jsem si na rozmanitý 
svět z knih Chiny Miévilla, ale také 
na fantasknost Terryho Gilliama. 
Cesta do Babylonu je díky tomu pří
během s přesahem, který ale nepře
stává být zábavný a hravý — a takové 
knihy nevznikají každý den.

Stranou pozornosti by 
neměl zůstat ani Kulový blesk Liou 
Cch’ sina. Ten je oproti Vzpomínce 
na Zemi komornější, ale autor 
v něm opět překvapuje nekonečnou 
fantazií a vypravěčskými schop
nostmi. Ohromujícím způsobem 
ukazuje vědu v celé její šíři — se vše
mi krásami, ale i těžkými etickými 
otázkami a nebezpečími.

 strana 42

Šedí bastardi
Šedí bastardi jsou hrubo

zrnnou adrenalinovou jízdou, jaká 

tu dlouho nebyla. Jonathan French 
zároveň konečně dává vlastní hlas 
bytostem, o jejichž světě toho 
čtenáři fantasy vlastně dodnes moc 
nevědí — orkům.„

Osvěžuje tradiční 
žánr velice živým 

a zábavným 
způsobem. […] 

Fantasy verze Zákonu 
gangu může působit 

jako nepravděpodobný 
výchozí bod pro 

vynikající román, ale 
Jonathan French to 

zvládl bravurně.  
Anthony Ryan, autor 

série Stín krkavce 
o knize Šedí bastardi

 strana 75—91

Zdeněk Staszek doporučuje
Už několik let si pravidelně 

v novinách a na internetu čtu 
komentáře o rozdělené společnosti 
a demokracii v úzkých. Při čtení 
a sledování zpráv má však člověk 
tendenci všechno vyřešit spíše 
pomocí předpřipravených pravd 
než kritického myšlení. Mám proto 
velkou radost, že vydáváme knihu 
Slepé skvrny od sociologa Daniela 
Prokopa, který se na všechny mýty 
a předsudky dívá zblízka a jasně 
říká, co dnes Česko trápí nejvíce.

 strana 63—74

Eva Sedláčková doporučuje
Rozhodně nejsem žádný 

fotbalový fanda, ale série Fotbaláci 
mě nadchla. A zdá se, že nejen mě. 
Náklad prvního dílu byl vypro
daný do dvou měsíců od vydání! 
V knížkách z téhle série totiž nejde 
jen o fotbal, ale také o vztahy (a ty 
se autorovi podařilo zachytit tak 
přesvědčivě, jako by sám byl jedním 
z náctiletých hrdinů). A pozor, jsou 
to zároveň napínavé detektivky!

 strana 74

„
Fotbalový klub Soto 

Alto není jen obyčejný 
školní tým. My jsme 
mnohem víc. Jsme 

Fotbaláci! Uzavřeli jsme 
tajnou dohodu: nikdo 

a nic nás za žádnou 
cenu nerozdělí. Vždycky 

budeme hrát spolu. 
Ať se děje cokoli. Přidej 

se k nám, bereme 
kluky i holky!

Záhada fantoma v bráně

ROBERTO SANTIAGO

HOST
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alena
mornštajnová

host

od autorky bestselleru Hana

alena
mornštajnová
(nar. 1963) vystudovala angličtinu 
a češtinu na Filozofi cké fakultě 
Ostravské univerzity. Pracovala 
jako lektorka anglického jazyka 
a překladatelka, nyní se živí jako 
spisovatelka. Žije ve Valašském 
Meziříčí. Debutovala v roce 2013 
románem Slepá mapa, druhý román 
Hotýlek vyšel v roce 2015. Především 
díky svému třetímu románu Hana
z roku 2017 se Alena Mornštajnová 
stala jednou z nejoblíbenějších 
současných českých spisovatelek. 
Román Hana se překládá do deseti 
cizích jazyků a získal řadu oce-
nění — mimo jiné ob držel Cenu 
Česká kniha 2018 a stal se Knihou 
roku 2017 na Databázi knih.
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349 Kč
ISBN 978-80-7577-911-3

Cenné na jejím psaní je nejen zvolené téma, ukotvené 
v autentické české minulosti, ale především práce
s jazykem. Mornštajnové psaní je nesmírně citlivé,

přitom však nikterak sentimentální, bez kapky
sebelítosti, směřované k postavám.

Lucie Zelinková, Právo

Hlavně jemnost, přesnost, důkladnost a hloubka vidění.
Skvěle zvládnutá psychologie. Umění silné vizualizace. 

Podařené, všestranné, jaksi „objemové“ zabydlení 
jakéhokoli typu postavy: mladé, staré, z jedné i druhé 

strany barikády.
Radim Kopáč, uni Magazín

co všechno
nevíme o svých 
nejbližších?
Bohdana je uzavřená dívka žijící jen 
s mrzoutským otcem a dobrosrdečnou, 
leč poddajnou Bělou. Trápí ji napětí 
v domě a tajemství, které jí nepřestává 
vrtat hlavou: Proč ji těžce nemocná 
babička při poslední návštěvě v léčebně 
oslovila „Blanko“?

Vedle toho se odvíjí příběh Svato-
pluka Žáka, oddaného komunisty, který 
celý svůj život zasvětil budování socia-
lismu, lásce ke své ženě a dceři, jejíž 
budoucnost měla být stejně zářivá jako 
hvězda na rudém praporu. Ale jak se 
říká: Chcete-li Boha rozesmát, povězte 
mu o svých plánech. A tak se v jednom 
okamžiku oba příběhy slijí do jednoho 
a ukáže se, že nic není takové, jak se 
doposud zdálo, a už vůbec ne takové, 
jaké by to být mělo.

Nový román Aleny Mornštajnové 
je jiný než ty předchozí. Nejedná 
se o velké historické téma, nýbrž 
o intimní rodinné drama, kde hlavní 
roli nehrají velké dějiny, ale náhody 
a lidské charaktery. Stejně jako u ro-
mánu Hana však jde o silný, strhujícím 
způsobem vyprávěný příběh, který si 
čtenáře podmaní od první do poslední 
stránky.

cmykMornstajnova_Tiche-roky_prebal2_CMYK_aufriss.indd   1 28.3.2019   9:40:48
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„
Hlavně jemnost, přesnost, důkladnost a hloubka 

vidění. Skvěle zvládnutá psychologie. Umění silné 
vizualizace. Podařené, všestranné, jaksi „objemové“ 

zabydlení jakéhokoli typu postavy: mladé, staré, 
z jedné i druhé strany barikády.  

Radim Kopáč, UNI magazín

vázaná / 300 stran
vychází v dubnu
349 Kč

Alena Mornštajnová
(nar. 1963) je spisovatelka 
a překladatelka. Vystudovala 
angličtinu a češtinu na Filozofické 
fakultě Ostravské univerzity. Žije 
ve Valašském Meziříčí. Debuto
vala v roce 2013 románem Slepá 
mapa, druhý román Hotýlek vyšel 
v roce 2015. Především díky svému 
třetímu románu Hana z roku 2017 
se Alena Mornštajnová stala jednou 
z nejoblíbenějších současných 

českých spisovatelek. Román Hana 
se překládá do deseti cizích jazyků 
a získal řadu ocenění — mimo jiné 
obdržel Cenu Česká kniha 2018 
a stal se Knihou roku 2017 
na Databázi knih.

Foto © Vojtěch Vlk

Česká beletrie

Alena Mornštajnová
Tiché roky

Kolik toho víme o svých nejbližších?
Bohdana je uzavřená dívka žijící jen s mrzout
ským otcem a dobrosrdečnou, leč poddajnou 
Bělou. Trápí ji napětí v domě a tajemství, 
které jí nepřestává vrtat hlavou: Proč ji těžce 
nemocná babička při poslední návštěvě 
v léčebně oslovila „Blanko“?

Vedle toho se odvíjí příběh Svatopluka 
Žáka, oddaného komunisty, který celý svůj ži
vot zasvětil budování socialismu, lásce ke své 
ženě a dceři, jejíž budoucnost měla být stejně 
zářivá jako hvězda na rudém praporu. Ale jak 
se říká, chceteli Boha rozesmát, povězte mu 
o svých plánech. A tak se v jednom okamžiku 
oba příběhy slijí dohromady a ukáže se, že nic 
není takové, jak se doposud zdálo, a už vůbec 
ne takové, jaké by to být mělo.

Nový román Aleny Mornštajnové je 
jiný než ty předchozí. Nejedná se o velké 

historické téma, nýbrž o intimní rodinné 
drama, kde hlavní roli nehrají velké dějiny, 
ale náhody a lidské charaktery. Stejně jako 
u románu Hana však jde o silný, strhujícím 
způsobem vyprávěný příběh, který si čtenáře 
podmaní od první do poslední stránky.„

Cenné na jejím psaní je nejen 
zvolené téma, ukotvené 

v autentické české minulosti, 
ale především práce s jazykem. 

Mornštajnové psaní je 
nesmírně citlivé, přitom 

však nikterak sentimentální, 
bez kapky sebelítosti, 

směřované k postavám.  
Lucie Zelinková, Právo
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Ukázka z knihy
Používám tvoje jméno, Nino, a přidávám 
k němu jiná jména, podstatná a nepodstatná, 
přídavná, vlastní a nevlastní, místní a nemíst
ná, a dělám to, abys měla barvu ve tvářích 
a jas v očích. V každé kapitole tě nalíčím před 
zrcadlem obrazovky, upravím tě, abys mohla 
do světa, a potom pro tebe v šatní skříni 
jazyka vyberu slovesa, která budou nejlépe 

vyhovovat tvému temperamentu a tvým 
způsobům.

Jsi moje postava, a tak se o tebe starám. 
Jsi moje figurína, moje nafukovací panna, 
moje virtuální společnice, která toho sama se 
sebou má společného tolik — neříkám, zda 
tak málo, nebo tak moc —, kolik má milostný 
román, když se to tak vezme, společného 
s láskou.

Jan Němec
(nar. 1981) je spisovatel, 
novinář a scenárista. 
Studoval sociologii na Fakultě 
sociálních studií Masary
kovy univerzity a divadelní 
dramaturgii na Janáčkově 
akademii múzických umění 
v Brně. Jako novinář spolu
pracoval s časopisem Respekt, 
Českou televizí, Českým 
rozhlasem nebo Mezinárodním 

filmovým festivalem Karlovy 
Vary. V současnosti je editorem 
literárního měsíčníku Host 
a externě přispívá do Deníku N. 
Vydal sbírku básní První ži‑
vot (2007), knihu povídek Hra 
pro čtyři ruce (2009) a román 
Dějiny světla (2013), za který 
obdržel cenu Česká kniha 2014 
a Cenu Evropské unie za lite
raturu 2014. Dějiny světla byly 
přeloženy do dvanácti jazyků 

včetně angličtiny, španělštiny 
a němčiny a společnost 
Negativ připravuje filmovou 
adaptaci.

Foto © David Konečný

Jan Němec
Možnosti milostného  
románu

Román o tom, proč vlastně jsme jeden 
s druhým
Je pravda života a pravda literatury. Jedinečná 
zkušenost a touha najít její smysl. A přestože 
o lásce bylo řečeno nejspíš vše, každá genera
ce ji prožívá trochu jinak.

Nový román Jana Němce je románem 
o lásce. Na první pohled příběh velkého 
milostného vzplanutí a peripetií šestiletého 
partnerského vztahu. To skutečné drama se 
však odehrává jinde. V umanuté a trýznivé 
potřebě pochopit, proč to skončilo. A protože 
spisovatel má jediný nástroj, jsme svědky 
toho, jak na rozvalinách milostného vztahu 
vzniká milostný román. Jak je každý zážitek 
a konflikt nasvěcován z různých stran, jak 
se na něj přikládá šifrovací mřížka jiných 
textů, od Božské komedie po efemérní zprávy 
bul váru… a jak se skutečnost vzpírá a to 

podstatné stále znovu uniká mezi prsty. 
A sledujeme i to, jak se autor mění v románo
vou postavu a v poctivém zápase překračuje 
hranice tělesné i myšlenkové intimity. Jeli 
poznání jedinou morálkou románu, jak tvrdí 
Milan Kundera, není jiná možnost.„

Těžko říct, zda tento román 
autorovi pomohl vyznat se 

v životě. Vznikla však výjimečná 
kniha o lásce a o psaní „v době 

digitálního smutku“, kniha, která 
svou otevřeností a stylistickou 

vybroušeností může změnit 
čtenáře a posunout českou 

literaturu dál.
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Ukázka z knihy
Přistoupil by na něco takového můj strýc? 
Můj strýc, ten, který toužil projít všemi 
funkcemi v masokombinátu, aby poznal, jak 
firma funguje, ten, který nechtěl nic dostat 
zadarmo? Byl to dobrý člověk. Skutečně 
byl. Ale hned jak jsem si tohle řekl, musel 
jsem uznat, že to je jen částečná pravda. Nebyl 
prostě dobrý. Byl dobrý nějak. Byl krátko
zrace dobrý. Byl oddaný firmě.

Jakub Dotlačil
(nar. 1979) vyrůstal v Roudnici 
nad Labem. Nedokončil stu
dium bohemistiky a slovenistiky 
na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze. V současnosti 
žije v Nizozemsku, kde vyučuje 
lingvistiku. Je ženatý a má dvě 
děti. V roce 2014 vydal v na
kladatelství Host svou prvotinu 
Jiné životy Hynka Harra, 
fantaskně historický román 

o První české parapsychologické 
společnosti a učiteli matematiky 
Hynku Harrovi.

Foto archiv autora

Jakub Dotlačil
Až zhasneme

Možná jste chtěli mít avantgardní 
kapelu, studovat literaturu a milovat se, 
ale nakonec jste jen kamínkem 
v marketingové pyramidě.
Román Jakuba Dotlačila Až zhasneme se vrací 
do poněkud mytizovaných devadesátých let 
„divokého mejdanu“. Dotlačilovy devadesát
ky však nejsou zrovna večírkově blýskavé, 
naopak je to trochu „maso“. Hlavní hrdina 
Jan studuje bohemistiku v době, kdy stu
dium nic neznamená a nejdůležitější je chytit 
příležitost za pačesy. Tu chytí hlavně jeho 
strýc — jeden ze společníků zprivatizovaného 
masokombinátu v nejmenovaném severočes
kém městě. Jan se do podniku dostane jako 
letní brigádník. Masomlejn, na jehož začátku 
jsou živé krávy a na konci párky, tu ovšem 
zdaleka není jen metaforou dramatických 
společenských změn období transformace. 

Děj románu protne nejedna dobová kauza; 
někdejší naivita i iluze se tu připomenou hned 
v několika osudech. Za napínavou a propraco
vanou hospodářsko ekonomickou zápletkou 
se však skrývá i hlubší generační výpověď, 
melancholické svědectví o tom, jak z nás 
devadesátá léta vykřesala snaživé občany 
kapitalistického státu.„

Dotlačil otevírá skříň s kostlivcem 
zvaným devadesátá léta. 

Na severočeské maloměsto 
dopadají spíše transformační 
negativa než „nově otevřené 

možnosti“, tenký led finančních 
transakcí se chystá každou chvíli 

pod někým propadnout.
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Ukázka z knihy
„Teďka dohadujeme společnej track s dost zná
mym muzikantem.“ Nevim, proč mě napadla 
taková ptákovina, ale prostě jsem se chtěl vy
táhnout. A kdyby ten známej muzikant, který
ho jsem si v tu chvíli vymyslel, měl bejt raper, 
rychle by se mohlo roznýst, že kecám. Rapera 
by se na to někdo mohl brzo prostě zeptat.

„Jo? A s kym?“ povytáhla sotva znatelný 
obočí. Všimnul jsem si, že možná až příliš 

úzký, což by mi jindy připadalo dost divný, 
ale k ní to sedělo a zvláštnim způsobem to 
vypadalo sexy.

„To ti ještě nemůžu říct.“
Připadalo mi, že když budu mít navrch… 

když ukážu, že mám větší fejm, než si myslí 
ona o sobě, že má… že bych pak u ní mohl 
mít šanci. A taky jo, pozdějc jsem ji sbalil. 
Teda asi. Vlastně si nejsem jistej, ale spíš 
sbalila ona mě.

Přemysl Krejčík
(nar. 1991) pochází z Nymburka, 
v současné době žije v Pardubicích, 
kde na filozofické fakultě vystu
doval historicko literární studia 
a dějiny literární kultury. Nyní 
působí na Univerzitě Pardubice 
jako doktorand oboru historie. 
V roce 2004 založil hip hopovou 
(později electro, v poslední fázi nu
metalovou) kapelu Cosmic Crew, 
kde působil až do jejího zániku 

v roce 2014. Od sklonku roku 2017 
je členem rapmetalové kapely 
Soundflip.

Je autorem básnických sbírek 
Křehké nepřenášet (2015) a Asfalto‑
vej plameňák (2017), souboru sci fi 
povídek Kybersex (2016), románu 
Univerzální katalog zoufalců (2016) 
a také jedním z autorů kolektiv
ního krimi románu Šest nevin‑
ných (2015), který vznikl během 
veřejného nepřetržitého psaní, 

trvajícího 72 hodin. V roce 2017 se 
stal editorem básnické antologie 
Zřetelným místem nalomení. Je také 
šéfredaktorem literárního časopisu 
Partonyma.

Foto © Lukáš Vavrečka

Přemysl Krejčík
Malej NY

Thriller o českým hip ‑hopu
Malej NY, to je malej New York čili Nymburk, 
kde se neselí úplně tvrdý drugs, ale hlavně 
hulí tráva a pije pivko, na ulici vás nesejme 
nigga z jinýho klanu devítkou, ale spíš dosta
nete přes hubu od nácků nebo pankáčů. Zvlášť 
když nosíte rovnej hiphoperskej kšilt.

Malej NY je román o tom, že je rok 
2005, vám je náct a máte hiphopovou kapelu. 
Všechno kolem vás je rychlý a zběsilý a na
konec se to semele tak tragicky, že po pár 
letech skončíte na gauči u psychoterapeuta. 
Právě tady vlastně Krejčíkův příběh začíná. 
Jako terapeutická cesta přes divokou minu
lost k sobě samému. Jenže někdejší události 
se z odstupu jeví v jiném světle — zvlášť 
když vám napíše esemesku mrtvý kamarád. 
Těžko se rozhodnout, co je blbý vtip a co 
už vyhrožování. Tváře z někdejší subkulturní 

komunity se proměnily, lidi jsou nečitelní 
a vzpomínky se zdají být jediným klíčem 
k tomu hlavnímu: že smrt vaší první holky 
určitě nebyla nešťastná náhoda. Malej NY je 
jediný současný román o hiphopové komuni
tě, s playlistem, který funguje jako stroj času. 
A smrt je tady otázkou vteřiny, ve středních 
Čechách stejně jako ve velkým NY. A taky 
pořád přítomná. „

Nymburk není New York, to ale 
neznamená, že tu občas nemůže 

někdo někoho zabít. Ponurý, 
sebeironický i tragický román 

o muzice, lásce a kmenech, 
které na sebe narážely 

v klubech i na ulici.
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Ukázka z knihy
„Co blbneš, vole?“ Růža ho praštil do zad, 
aby ho popohnal, ale Borek stál dál a civěl 
před sebe. Podívali se tím směrem a uviděli 
to taky. Malej podvraťák přivázanej k praž
cům, ukřižovanej mezi kolejema tak, aby mu 
vlak ujel dvě ze čtyř nohou. Malá hromada 
roztříštěných kostí a chlupů slepených 
čerstvou krví. Psí oči vykroucený v agonii 

němý bolesti, veškerá krutost světa v jednom 
zvířecím trupu, v jedný jarní minutě na kar
línský trati.

Simona Bohatá
(nar. 1965) prožila dětství ve Straš
nicích. Za zásadní považuje léta 
dospívání na Žižkově, který ji 
ovlivnil stejně jako pražská hudeb
ní a divadelní scéna osmdesátých 
let. Po maturitě na střední ekono
mické škole nastoupila do prvního 
zaměstnání a zároveň byla přijata 
na Ježkovu konzervatoř, obor 
text a scénář. Pracovala leckde, 
od cestovní kanceláře přes Národní 

knihovnu až po řadu soukromých 
firem. Dlouhá léta psala „do šup
líku“, mimo jiné i písňové texty. 
Před sedmnácti lety se s rodinou 
odstěhovala z Prahy a nyní žije 
v malé vesnici blízko Jindřicho
va Hradce. Je vdaná, má dvě děti. 
Své dětství a dospívání popsala 
s lehce ironickým nadhledem v kni
ze Máňa a my druzí (2017).

Foto archiv autorky

Simona Bohatá
Všichni sou trapný

Radosti a strasti pražského Žižkova v časech 
normalizace
Puberťáci Bóža a Růža bez sebe nedají ani 
ránu. Martin s nikým nemluví a je tajemný 
jako hrad v Karpatech. Holky se pošťuchují 
a soutěží v trapnosti — myslí si kluci. Až na to, 
že by s holkama taky chtěli něco mít. Třeba 
Šimona — ta má doma dokonce video! Všichni 
jsou z jedné třídy a pod dohledem učitele Jury 
se tak nějak snaží dospět. V kulisách Žižkova 
osmdesátých let. Do Prahy se chodí jenom 
výjimečně — Žižkov je svět sám pro sebe, 
Praha je velký svět. Estébáci, šlapky a vekslá
ci možná překračují hranice oběma směry, 
ale děti, kriplové a týraná zvířata jsou doma 
jenom na Žižkově.

Simona Bohatá přichází s novelou, která 
má výraznou atmosféru. Místem je perife
rie, časem normalizační bezčasí, hlavními 

postavami děti. A jazykem živá pražština, 
řeč průjezdů, dvorů a pavlačí. Z fragmentární 
struktury vyprávění postupně vystupuje obraz 
jednoho zvláštního světa, který dnes už téměř 
zmizel. Máloco je však této novele vzdálenější 
než nějaká normalizační nostalgie. Román 
Všichni sou trapný je ostrá próza z doby, kdy 
zničit někomu život bylo až příliš snadné. 
A sobě zvlášť. „

Všichni víme, že dospívání je 
celý kontinent. Jen je někdy 
těžké zpětně ho probádat. 

Simona Bohatá je ve Všichni sou 
trapný jako Marco Polo v zemi 

dospívání za normalizace.  
Jan Němec, redaktor knihy
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Ukázka z knihy
Zakručelo mu v břiše a zvuk chvíli poskako
val po pokoji jako ten hlas z rádia. Z ulice 
se ozval výstřel. Zabořil hlavu mezi ramena 
a lžičku do vejce. Chleba dojedl už včera. 
Po posledním soustu olízl lžičku a obloukem 
ji hodil do dřezu. Otevřel skříň a vytáhl pušku 
a dřevěnou bedničku. Pak Wilhelm otevřel 
okno do Parléřovy ulice a na široký parapet 
vyndal z bedničky dva ruční granáty. Natáhl 

závěr a otočil se zpátky do bytu. Bude bránit 
svoje město. O tři domy dál se Karel opa
trně vyklonil z vchodových dveří a zamával 
do okna protějšího domu, ze kterého někdo 
spustil československou vlajku. Když mu 
okolo hlavy proletěla Wilhelmova střela, při
tiskl se k futru a natáhl závěr samopalu. Bude 
bránit svoje město.

Jiří Padevět
(nar. 1966) je spisovatel, knihkupec 
a nakladatel. Je autorem řady his
torických průvodců, například Prů‑
vodce protektorátní Prahou (2013), 
Krvavé finále (2015) nebo Krvavé 
léto 1945 (2016), a knih krátkých 
próz Poznámky k dějinám (2014) 
a Ostny a  oprátky (2018). Na in
ternetové televizi Stream.cz uvádí 
pořad Krvavá léta; jeho prostřed
nictvím zavádí diváky na místa 

spojená s nacistickou a komunis
tickou tyranií. Je držitelem ceny 
Magnesia Litera za knihu roku 
a za literaturu faktu.

Foto archiv autora

Jiří Padevět
Sny a sekyry

Okamžiky na první pohled banální,  
ale už na ten druhý osudové
Jsou chvíle, o které se lze poranit jako o trní. 
Jako by se v nich čas na chvíli zastavil jen 
proto, aby se náhle rozběhl mnohem rychleji 
a dějiny jejich prostřednictvím dokázaly 
uvolnit všechnu svoji nastřádanou sílu. 
Hodnotit je a detailně zkoumat je však možné 
až s dostatečným odstupem. Někteří lidé se 
v nich ocitnou víceméně náhodou, jiní je sami 
vyhledávají. A někteří jejich síle podlehnou 
a jiní vytrvají. A my? Jak bychom se zacho
vali, kdybychom netušili, jak to všechno 
jednou skončí?

Dvojnásobný držitel ceny Magnesia Litera 
Jiří Padevět už dávno dokázal, že umí s tako
vými okamžiky i lidskými příběhy zacházet 
a znovu jim ve svých črtách vdechnout život. 
Nyní přichází s novou knihou plnou zdánlivě 

všedních mikropříběhů, které předcházejí 
zlomovým událostem známým z učebnic 
dvacátého století. Tentokrát je popisuje 
především prostřednictvím originálních črt 
ze života obyčejných lidí, kterým dějiny daly 
velká jména. „

Dějiny totiž nepsal někdo 
třetí, psali jsme je my a Jiřímu 

Padevětovi se to povedlo 
připomenout. Bez zbytečné 
melodramatičnosti a ještě, 

alespoň podle tvrzení 
historiků, s patřičnou dějinnou 

výpovědní hodnotou.  
Monika Zavřelová,  

iDNES.cz
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přeložila  
Petra Johana Poncarová
vázaná / 460 stran
vychází v říjnu
389 Kč

„
Vášnivě podané svědectví o britském podílu 

na obchodu s otroky, které na čtenáře zapůsobí 
mrazivou atmosférou a gradovaným napětím.  

Sunday Express

Překladová beletrie

Laura Shepherd ‑Robinsonová
vystudovala politologii na Univer
zitě v Bristolu a na London School 
of Economics. Na obou školách se 
zaměřovala na politickou filozofii 
osmnáctého století. Téměř dvacet 
let působila v politice, mimo jiné 
jako referentka pro politiku 
rovnosti. V britské Labouristické 
straně koordinovala snahy získat 
na kandidátky do parlamentních 
voleb více žen, Afroameričanů, 

Asiatů a dalších etnických menšin 
žijících ve Spojeném království. 
S manželem žije v Londýně, 
Krvavý cukr (2019) je jejím románo
vým debutem.

Laura Shepherd ‑Robinsonová
Krvavý cukr

Červen 1781, Anglie. Na háku v deptfordské 
loděnici se najde tělo. Umučené 
a s vypálenou otrokářskou značkou.
O pár dní později přijme kapitán Harry Cor
sham — válečný hrdina, který má před sebou 
slibnou kariéru v parlamentu — nečekanou 
návštěvu. O pomoc jej přišla požádat sestra 
jeho starého přítele, vášnivého abolicionisty 
Tada Archera. Prý se chystal odhalit tajem
ství, které by mohlo britskému otrokářskému 
průmyslu způsobit nevratné škody. Tvrdil, 
že se ho někdo snaží zabít. A teď se po něm 
slehla zem…

Harry se pustí do pátrání. Naváže 
na Tadovo vyšetřování a dostane se hluboko 
do nitra konspirační sítě, kterou se jeho 
příteli podařilo odkrýt. Tím ohrozí nejen svou 

politickou kariéru, ale i rodinu. Navíc se bude 
muset vypořádat s vlastní minulostí a riskovat 
odhalení, které by ho mohlo zničit. Budeli 
vůbec schopen přežít nebezpečí, které na něj 
čeká v Deptfordu. „

Autorka plně zužitkovala 
dostupný materiál: vystihla 

dobovou atmosféru, vykreslila 
různorodé postavy, a navíc našla 

společenské téma z neblahé 
minulosti Velké Británie, 
které je relevantní i dnes.  

The Financial Times



Překladová beletrie
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přeložila Zora Freiová
vázaná / 280 stran
vychází v září
329 Kč

„
Vtáhne nás dovnitř, upoutá a rozesmutní. Zároveň je 

nečekaně vtipný… Dojmy z tohoto románu zůstanou viset 
ve vzduchu ještě dlouho poté, co ho dočtete.  

The New York Times Book Review

Penelope Lively
(nar. 1933) je britská autorka 
mnoha románů pro dospělé 
i děti. Získala řadu ocenění, 
mimo jiné obdržela Carne
gieho medaili za dětskou 
literaturu a dvakrát byla 
nominována na Bookerovu 
cenu: v roce 1977 za román 
The Road to Lichfield (Cesta 
do Lichfieldu) a v roce 1984 
za román According to Mark 

(Podle Marka). Cenu nakonec 
dostala v roce 1987 za román 
Měsíční tygr, který se probojoval 
i mezi finalisty prestižního 
ocenění Golden Man Booker 
Prize za nejlepší román 
osmdesátých let.

Ve své spisovatelské dráze 
pokračuje až do současnosti, 
i ve svých šestaosmdesáti letech 
stále vydává nové knihy — jejím 
nejnovějším počinem je narativní 

non fiction Život v zahradě (2017, 
česky 2019). Penelope Lively má 
dceru, syna, šest vnoučat a žije 
v Londýně.

Penelope Lively
Měsíční tygr

Claudia Hamptonová, slavná spisovatelka 
a historička, je na prahu smrti. Ještě však 
neřekla své poslední slovo.
Claudia je silná a nezávislá žena. Dětství 
strávila v předválečné Británii, působila jako 
válečná zpravodajka v Káhiře a vydobyla si 
místo v čistě mužské disciplíně — historii.

Roky ubíhaly a její život se postupně 
prolnul s osudy dalších lidí. Nalezla i ztratila 
pravou lásku, porodila dceru, kterou nedoká
zala milovat, měla milence, kterému se nedalo 
věřit, a bratra, jehož zbožňovala.

Teď leží na nemocničním lůžku a v du
chu sepisuje „historii světa a zároveň s ní 

i tu svou“. Je nemilosrdnou kritičkou všeho 
a všech, ale jako profesionální historička ne
chává promlouvat i ostatní zúčastněné, kteří 
tak spolu s ní vyprávějí příběh jejího života.„

Silný, dojemný a nádherně 
propracovaný román o tom, 
jak naše osobní vzpomínky 

a kolektivní minulost 
tvarují náš život.  

The Boston Globe
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Malá kniha s velkým srdcem
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Překladová beletrie Překladová beletrie

přeložila Lada Halounová
vázaná / 160 stran
vychází v září
289 Kč

přeložila Viktorie Hanišová
vázaná / 320 stran
vychází v září
349 Kč

Anne Cathrine Bomannová
je dánská autorka. Vystudovala 
psychologii, pracuje jako klinická 
psycholožka a věnuje se také 
sociální psychiatrii v ústavu pro 
pacienty se schizofrenií. Svou 
první sbírku básní vydala v patnácti 
letech, velký spisovatelský sen 
se jí však splnil až s románem 
Agathe (2017), který se překládá 
do devatenácti jazyků. Píše také 
literaturu faktu, v minulém roce 

vydala publikaci En ud af hundrede 
(Jeden ze sta, 2018) o schizofrenii 
u mladých lidí.

Její tvorbu napříč žánry pro
pojuje psychologický úhel pohledu 
a snaha poodkrýt to, co podle 
Bomannové Milan Kundera trefně 
nazývá nesnesitelnou lehkostí bytí.

Foto © Henrik J. Andersen

Malá knížka s velkým srdcem
Životem znavený psychoterapeut se připravuje 
na odchod do penze a netrpělivě odpočítává, 
kolik sezení s pacienty mu ještě zbývá. Jedno
tvárnou každodennost jeho života naruší mladá 
německá pacientka Agathe, jež trvá na terapii 
právě u něj. Poprvé v životě je tak nucen zvážit, 
zda vystoupí ze své ulity a nabídne pomocnou 
ruku druhému člověku.

Debutový román, který vychází ve dvaceti 
zemích, je zasazený do poválečné Francie, 
ovšem svými tématy osamělosti, bilancování, 
stárnutí a zamilovanosti je až neuvěřitelně 
aktuální. Mnoho krásných plastických obrazů 
ze života ‚jakoby mimochodem‘ má symbo
lickou hloubku. Sympatickou atmosférou, 
jemným humorem, poetickým a dobře plynou
cím jazykem a popisy mladé Agathe očima 
starého psychologa se náladou blíží proslulé 
Smrti v Benátkách Thomase Manna.

Anne Cathrine 
Bomannová
Agathe

Dörte Hansenová působivě vypráví o zániku 
venkovského života v severoněmeckém 
Frísku, o ztrátách, loučení a novém začátku.
Sedmačtyřicetiletý Ingwer Feddersen se vrací 
do své rodné vesnice. Musí tu ještě srovnat 
účty. Babička Ella pomalu přichází o rozum 
a dědeček Sönke se odmítá vzdát rodinného 
hostince, který už má stejně jako celá vesnice 
nejlepší léta za sebou. Jediné, co se z minulosti 
dochovalo, je místní zvyk úzkostlivě dodržovat 
polední hodinu, která však zároveň symbolizu
je hodinu poslední. Kdy vlastně začal venkov 
upadat? V sedmdesátých letech minulého 
století, kdy po pozemkových úpravách zmizely 
nejprve remízky a pak se ztratili i ptáci? Když 
se velké statky rozrostly, zatímco ty malé 
zanikly? Když Ingwer odešel studovat do Kielu 
a opustil prarodiče i jejich hostinec?

Dörte Hansenová
(nar. 1964) studovala jazyky — 
gaelštinu, finštinu, baskičtinu — 
a získala doktorát z lingvistiky. 
Poté se věnovala žurnalistice, 
několik let byla redaktorkou 
Severoněmeckého rozhlasu NDR. 
V současnosti pracuje jako no
vinářka. Žije poblíž Hamburku. 
Debutovala románem Starý 
kraj (2013, česky 2016), který 

vyšel v deseti zemích, mimo jiné 
ve Francii, Itálii, Nizozemsku 
či Spojených státech.

Foto © Sven Jaax

Dörte Hansenová
Polední hodina

„
Laskavá, zábavná a myšlenkově 

bohatá kniha lakonicky líčí rovinatou 
krajinu severního Fríska a empaticky 
vykresluje místní svérázné postavy.  

Der Mitteldeutsche Rundfunk

„
Román je psaný srozumitelným 

jazykem a děj je jednoduchý. Chcete‑li 
však jít hlouběji, najdete v něm mnoho 
filozofických a existenciálních otázek.  

Litteraturhuset
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přeložila  
Tereza Marková Vlášková
vázaná / 250 stran
vychází v září
299 Kč

„
Povídky Kristen Roupenianové jsou tak originální a plné 
překvapení, že se nedají odložit. Jen málokdy narazíte 

na povídky tak napínavé, spletité, rezonující, soustředěné, 
přesné, lyrické… Kristen Roupenianová píše o tom, co většina 

z nás dobře zná, a vytváří z toho něco nového, zvláštního, 
a přece rozpoznatelného. Tato sbírka povídek je nadčasová, 

ale zároveň vzbudí okamžitou debatu.  
Laura Kasischkeová, spisovatelka

Kristen Roupenianová
získala magisterský titul na Mi
chiganské univerzitě a dokto
rát z angličtiny na Harvardu. Poté 
se s mírovými sbory vypravila 
do Keni, což ji přivedlo ke studiu 
africké literatury. Získala několik 
ocenění a její povídka „Cat Per
son“ (Milovník koček, 2017) se sta
la virální senzací. Sbírka Ty víš, 

že to chceš (2019) je jejím kniž
ním debutem a práva na ni koupila 
společnost HBO.

Foto © Elisa Roupenian Toha

Kristen Roupenianová
Ty víš, že to chceš

Pravda je taková, že kdyby někde v kanceláři 
žena kousla muže, dalo by se předpokládat, 
že si to něčím zasloužil…
Debutová sbírka povídek mladé autorky pro
plouvá mezi žánry, pohrává si s tématy, jako 
je gender, sex a moc, a odhaluje jejich temné 
i vtipné stránky. Je geniální sondou do toho, 
co je na ženách děsivé, i brilantním popisem 
hrůz, kterých se na nich dopouštějí ostatní.

V povídkách se setkáváme s desetiletou 
dívkou, jejíž narozeninová oslava se nepěkně 
zvrtne poté, co si přeje „něco ošklivýho“; se 
ženou, která najde v knihovně zastrčenou kni
hu čar a kouzel a zhmotní touhu svého srdce; 
s bezejmenným naháčem či niternými myšlen
kovými pochody typického „správňáka“.

A celá sbírka jako by na nás ukazovala 
prstem a vyzývala nás, jen ať se cítíme 

nepříjemně nebo — v horším případě — ať pro 
to máme pochopení. Jako by říkala: „Ty to 
chceš, že? Ty víš, že to chceš.“„

Autorčin způsob psaní se 
pohybuje právě v té nejasné 

rovině těsně předtím, než 
se touha promění v odpor. 

Přesně se strefuje do pocitů 
znepokojení a rozpaků, o nichž 

se nemluví. […] Píše pro všechny, 
kdo se na tyto pocity chtějí stejně 

jako ona podívat zpříma, a to 
i navzdory strachu.  

Elle



Adrienne Celtová

Hos t

CHRISTINA DALCHEROVÁ

ROMÁN

Román na motivy  
Příběhu služebnice  

a výborně načasovaná 
upomínka na moc  
a důležitost jazyka. 

ELLE

Inteligentní,  
napínavá,  

provokativní a silně  
znepokojivá kniha.  

LEE CHILD 
spisovatel

HOST

26 27

Překladová beletrie Překladová beletrie

přeložila Alžběta Kalinová
vázaná / 350 stran
vychází v říjnu
369 Kč

přeložil Ondřej Hanus
vázaná / 280 stran
vychází v listopadu
329 Kč

„
Román vyprávějící o hrozivých 

událostech na motivy 
Příběhu služebnice a výborně 
načasovaná upomínka na moc 

a důležitost jazyka.  
Elle

Kdybyste měli k dispozici jen sto slov denně, 
co byste udělali, aby vás bylo slyšet?
Neurolingvistka Jean McClellanová tráví dny 
ve vynuceném tichu — omezuje ji denní kvóta 
sta slov. Pokud řekne jen jediné slovo navíc, 
projede jí tělem tisíc voltů. K moci se totiž 
dostala nová vláda a najednou je všechno jinak. 
Ale jen pokud jste žena.

Takřka přes noc ztratilo sedmdesát milionů 
žen práci, zmrazili jim účty a sebrali pasy. 
A nejděsivější je, že dívky už se nesmějí učit číst 
a psát. Dříve každý denně pronesl až šestnáct 
tisíc slov, nyní musí ženy žít s náramkem, který 
jim slova počítá.

Záhy však prezidentova bratra postihne 
mozková mrtvice a Jean smí pokračovat ve vý
zkumu poruch řeči. Odměna? Dočasné vyjmutí 
Jean a její dcery z přísné denní kvóty. Ale co 
bude dál? Jean chce svůj hlas získat zpět — kvůli 
sobě, své dceři i kvůli každé umlčené ženě. 
Tohle je jenom začátek…

Christina Dalcherová
získala doktorát z teoretické 
lingvistiky na univerzitě 
v Georgetownu. Při studiu se 
zabývala fonetikou zvukových 
změn v italských a britských 
dialektech. Učila na univerzitách 
ve Spojených státech, Anglii 
a Spojených arabských emirátech. 
Vyučuje tvůrčí psaní, několik 
let strávila v zahraničí, přede
vším na Šrí Lance. Nyní pobývá 

s manželem střídavě na ame
rickém jihu a v italské Nea poli. 
Své povídky a kratší prózy 
publikovala ve více než stovce 
časopisů po celém světě a získala 
za ně řadu ocenění. Vox (2018) je 
její první román.

Foto © Bruce Dalcher

Christina Dalcherová
Vox

„
Strhující příběh probouzející se 
sexuality mladé ženy s příměsí 
politického realismu mladého 

Sovětského svazu, třídních 
a sociálních konfliktů v elitních 

vzdělávacích institucích.  
Library Journal

Podmanivý příběh o nebezpečném milostném 
trojúhelníku, inspirovaný nechvalně známým 
manželstvím Vladimira Nabokova, v sobě 
ukrývá fascinující psychologický thriller.
Dvacátá léta dvacátého století. Mladá dívka 
Zoja Andropovová uprchla ze Sovětského svazu 
a nyní se nachází v dívčí internátní škole v New 
Jersey. Ztratila rodinu, domov i smysl života 
a musí čelit zlobě, kterou její vrstevníci cítí vůči 
studentům se stipendiem. A také paranoie — její 
nová země se totiž obává ruských špionů.

Příjezd ruského spisovatele Lva Orlova, 
jehož knihy Zoju dávno fascinují, nakonec není 
takovým štěstím, jak si myslela. Jejich vztah 
uvrhne do nebezpečí Zoju, Lva i jeho vypočíta
vou ženu Veru.

Román Pozvání k ohni zkoumá, jak se 
identita jedince formuje sérií okamžitých roz
hodnutí, včetně toho, jak přežít, koho milovat 
a zda za štěstí zaplatit tak vysokou cenu.

Adrienne Celtová
je americká spisovatelka, autorka 
komiksů a vášnivá čtenářka. 
Za svou prvotinu The Daughters 
(Dcery, 2015) získala v roce 2015 
cenu PEN Southwest Book Award 
za beletrii a dostala se mezi finalis
ty Crawfordovy ceny za fantasy lite
raturu roku 2016. Její druhý román, 
Pozvání k ohni (2018), byl zařazen 
mezi nejlepší knihy léta 2018 
v časopisech Chicago Review, 

Chicago Tribune, Elle, Harper’s 
Bazaar a mnoha dalších. Objevil se 
také na seznamu doporučené letní 
četby Oprah Winfreyové.

Foto © Jade Beall Photography

Adrienne Celtová
Pozvání k ohni
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přeložil Tomáš Horák
vázaná / 180 stran
vychází v říjnu
289 Kč

„
Kniha je populární také v korejských politických kruzích, 
obzvláště pak mezi muži. […] Kum Tchäsop, zákonodárce 

vládnoucí korejské Demokratické strany, daroval 
knihu dvěma stům devadesáti osmi členům Národního 
shromáždění. „Doufám, že za deset let se nám podaří 
vybudovat svět, v němž žádná Kim Čijong — ročník 92 

nebude muset propadat beznaději,“ napsal Kum Tchäsop 
svým kolegům v dopise, který ke knize přiložil.  

The Korea Herald

Čo Namdžu
(nar. 1978) pochází ze Soulu. 
Po absolvování sociálních věd 
na prestižní dívčí univerzitě Ewha 
pracovala deset let jako scenáristka 
publicistických pořadů. Kariéru 
poté přerušila kvůli mateřství, 
během něhož se utvrdila v názoru, 
že „žena v domácnosti je tou 
nejhůře ohodnocenou profesí, 
ve které není nárok na mzdu, 
odpočinek, dovolenou ani 

povýšení“. V roce 2011 debutovala 
románem Kürul  kiurimjon (Budešli 
naslouchat), větší popularitu si 
však získala knihou Kim Čijong — 
ročník 82 (2016), které se jen 
v samotné Koreji prodalo přes mi
lion výtisků, dočkala se překladu 
do mnoha jazyků a připravuje se 
filmová verze.

Čo Namdžu
Kim Čijong — ročník 82

Každý z nás zná nějakou Kim Čijong…
Postava Kim Čijong, obyčejné třicátnice, 
je korejským čtenářům — a zejména čtenář
kám — důvěrně známá. O věrohodnost jejího 
příběhu se autorka nemusí nijak zvlášť snažit, 
protože jednotlivé životní epizody tvoří sou
část obecné každodennosti a společně sdílené 
zkušenosti. Symbolický je už sám výběr jmé
na; údajně se jedná o nejčastější jméno dávané 
korejským dívkám v roce 1982. Téměř každý 
tak ve svém okolí zná nějakou „Kim Čijong“, 
která od útlého dětství přes školní léta, 
později v manželství a v zaměstnání postupně 
zažívá drobné ústrky, obtěžování i zjevnou 
diskriminaci.

Jednoho dne však hlavní hrdinka začne 
mluvit jinými hlasy. Hlasem své kamarádky, 
své matky… Manžel jí domluví návštěvu psy
chiatra a ona mu vypráví svůj příběh, který je 
zároveň příběhem všech korejských žen.

Před rozuzlením každé příhody už větši
nou podvědomě cítíme, co bude následovat, 
byť bychom se možná raději mýlili. Spole
čenská realita vycházející z tradičních hodnot 
a postojů je však v tomto ohledu mrazivá 
a neúprosná. „

Možná jde o fikci, avšak život 
hlavní hrdinky není výplodem 

autorčiny fantazie. Každý detail 
a každá událost v příběhu se 

zakládá na vládních statistikách, 
novinových článcích, výzkumu 
a rozhovorech. Tento příběh je 

svědectvím o tom, jaké to je 
být ženou v Koreji.  

Korea JoongAng Daily
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přeložil Petr Štádler
vázaná / 250 stran
vychází v říjnu
299 Kč

„
Má sestra je sériový vrah je jako dýka, 

která pronikla mezi žebry přímo do levé srdeční 
komory — přesná, jistá a smrtící.  

The Financial Times

Oyinkan Braithwaiteová
vystudovala práva na Kingstonské 
univerzitě v Londýně, pracovala 
v nakladatelství Kachifo v Nigérii 
a nyní je spisovatelkou a editorkou 
na volné noze. V roce 2014 se do
stala mezi deset nejlepších umělců 
mluveného slova na Eko Poetry 
Slamu a v roce 2016 byla v užším 
výběru na cenu Commonwealth 
Short Story Prize. Žije v Lagosu. 
Má sestra je sériový vrah (2018) je 

její první román. Stal se best
sellerem magazínů Time a Evening 
Standard a mezi nejlepší knihy 
jej zařadily mimo jiné magazíny 
Vogue, Elle či BuzzFeed.

Foto © Studio 24

Oyinkan Braithwaiteová
Má sestra je sériový vrah

Korede je zahořklá. Není divu… Její sestra 
Ayoola je oblíbená a hezká, ale dost možná 
i šílená. Měla přítele, ale ten je teď po smrti. 
Stejně jako ti dva před ním.
Korede vytrhne od večeře vyplašený telefonát. 
Volá jí sestra Ayoola a Korede hned ví, co se 
od ní čeká: bělidlo, gumové rukavice, pevné 
nervy a silný žaludek. Tohle je třetí chlap, 
kterého Ayoola poslala do věčných lovišť — 
prý v sebeobraně. Třetí tělo, kterého se bude 
Korede muset zbavit. V zájmu všech Nigerijců 
by měla jít na policii, jenže svou sestru miluje 
a rodina je přece na prvním místě.

Pak ale Ayoola začne chodit se sympa
tickým lékařem z nemocnice, kde Korede 
pracuje jako zdravotní sestra. Korede doktora 
Tadeho už dlouho miluje a nehodlá se smířit 
s tím, že i on skončí s kudlou v zádech. Jenže 

zachránit jednoho by znamenalo obětovat 
druhého…

Do milostného trojúhelníku mezi Korede, 
Ayoolou a Tadem se vplétá obraz dětství obou 
sester, poznamenaný temnou vzpomínkou 
na krutého otce a jeho tragickou smrt. Nebo 
snad ne zase tak tragickou?

Román o lásce, o Lagosu a o tom, že krev 
je hustší než voda. A hlavně se hůř odstraňuje 
z koberce. „

Tento žhavý debut Oyinkan 
Braithwaiteové je ostrý jako 

břitva, kousavě vtipný a geniálně 
vystavěný — nenajdete v něm 

ani jediné slovo, které by nebylo 
na svém místě.  

Publishers Weekly
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přeložila Helena Matocha
vázaná / 100 stran
vychází v listopadu
249 Kč

přeložila  
Petra Johana Poncarová
vázaná / 350 stran
vychází v srpnu
339 Kč

„
Ilustrovaná, sentimentální, 

s lehkým nádechem filmu Život je 
krásný. Ideální vánoční dárek.  

Star Tribune

Fredrik Backman
(nar. 1981) pochází ze Stockhol
mu, píše sloupky do švédských 
novin a na svůj blog. Backmanovy 
knihy vycházejí ve třiačtyřiceti 
zemích a zatím se jich prodalo 
přes sedm a půl milionu výtisků. 
V České republice se proslavil 
bestsellerovým románem Muž 
jménem Ove (2012, česky 2014), 
po němž následovaly tituly Babička 
pozdravuje a omlouvá se (2013, 

česky 2015), Tady byla Britt ‑Marie 
(2014, česky 2016), Co by můj syn 
měl vědět o světě (2012, česky 2017) 
a A každé ráno je cesta domů 
delší a delší (2016, česky 2018). 
V roce 2017 vyšel česky také román 
Medvědín (2016), první díl úspěšné 
stejnojmenné série, následovaný 
druhým dílem My proti vám (2017, 
česky 2018).

Foto © Henric Lindsten

Je noc před Štědrým dnem a nemocniční 
chodbou kráčí žena v šedém, aby si odvedla 
jednoho z nás.
Má s sebou desky se jmény nás všech: pětileté 
holčičky trpící rakovinou, která maluje svou 
oblíbenou židličku na červeno, dvacetiletého 
mladíka leštícího pivní sklenici v milované 
hospodě, pětačtyřicetiletého muže, který uhání 
tmou v drahém autě a hledá, do čeho by narazil.

Někdo z nás dnes přijde o život, pokud 
se někdo jiný dobrovolně nevzdá toho svého. 
Ale nestačí pouze zemřít, protože život není jen 
to, co právě končí. Život je všechno to, co se 
stalo předtím.

Fredrik Backman umí mistrně vylíčit lidské 
pochyby a vnitřní démony, aniž ztrácí smysl pro 
humor. Toto vyprávění je mnohem smutnější 
než třeba Dickensova Vánoční koleda, ale i zde 
najdeme naději a možnost všechno napravit — 
i když za velmi vysokou cenu.

Fredrik Backman
Životní terno

„
Román o tajemství a lži, žalu a vině… 

Děj knihy je fascinující a emoce 
truchlivě opravdové a intenzivní. 
Vtipný, temný a originální příběh. 

The New Sunday Express Magazine

Samotářská pečovatelka a nevrlý vetešník 
v domě plném tajemství…
Maud Drennanová je pečovatelka, které se 
následkem tragické události v dětství zjevují 
upovídaní duchové svatých. Kromě své bytné 
se s nikým nestýká a plně se věnuje svému 
povolání, v němž nachází útěchu — dokud 
se neseznámí s panem Floodem.

Cathal Flood žije v rozlehlé rezidenci plné 
haraburdí a divokých koček. Předchozího pe
čovatele dohnal do blázince a Maud je jeho po
slední nadějí, že bude moci ve svém sídle zůstat.

Nesourodou dvojici stmelí láska k irským 
příběhům i společná nevraživost vůči Floodovu 
panovačnému synovi. Jenže z temných koutů 
domu se začnou vynořovat rodinná tajemství 
a záhady, které se Maud snaží s pomocí své 
bytné vyřešit. Byla smrt Cathalovy krásné 
manželky Mary skutečně nehoda? A jak s ro
dinou Floodových souvisí zmizení patnáctileté 
školačky v Dorsetu?

Jess Kiddová
se narodila v Londýně, ve velké 
irské rodině pocházející z hrabství 
Mayo. Vystudovala literaturu 
a tvůrčí psaní, které později také 
vyučovala. Ve své disertační práci 
se zabývala tím, jak lze pomocí 
různorodých stylů a žánrů vytvořit 
novou, hybridní podobu detektivky. 
Její debutový kriminální román 
Živel (2016, česky 2017) se dostal 
do užší nominace na Irish Book 

Awards 2016. Vetešník (2018) je 
autorčiným druhým románem. 
Kiddová momentálně pracuje na své 
třetí knize, detektivním románu, 
který se bude odehrávat v prostředí 
viktoriánského Londýna.

Foto © Travis McBride

Jess Kiddová
Vetešník
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přeložila  
Karolína Kloučková
vázaná / 450 stran
vychází v září
399 Kč

„
Když Lisbeth v poslední větě románu mizí v křivolakých 

uličkách Starého Města, člověk se přistihne při tom, že se 
hrozně těší, až se v šestém (a závěrečném) dílu Milénia vrátí.  

iDNES.cz o románu Muž, který hledal svůj stín

Krimi

David Lagercrantz
(nar. 1962) je švédský novinář 
a spisovatel, autor několika úspěš
ných populárně naučných knih 
a románů. Bestsellerový životopis 
Já jsem Zlatan Ibrahimović (2011, 
česky 2014) byl přeložen do více 
než třiceti jazyků a po celém světě 
se prodalo několik milionů výtisků.

V roce 2015 napsal pokra
čování celosvětového fenoménu 
 Milénium Stiega Larssona — kniha 

Dívka v pavoučí síti vzbudila 
obrovský zájem médií a stala 
se jednou z nejprodávanějších 
knih roku na celém světě. Příběh 
o Lisbeth Salanderové a Mi kaelu 
Blomkvistovi dále rozvinul 
v knize Muž, který hledal svůj 
stín (2017). Šestý díl nazvaný 
Dívka, která musí zemřít (2019) 
je závěrečným dílem celé série. 
Stejně jako předchozí svazky 
vychází také jako audiokniha 

ve vydavatelství OneHotBook 
v interpretaci Martina Stránského 
(Onehotbook.cz).

Foto © Magnus Liam Karlsson

David Lagercrantz
Dívka, která musí zemřít

Závěrečný díl série Milénium
V jednom ze stockholmských parků se najde 
tělo žebráka s amputovanými prsty na rukou 
i na nohou. Vypadá to na nešťastnou smrt 
bezdomovce, avšak patoložka Fredrika 
Nymanová se nemůže zbavit pocitu, že s mrt
vým je něco v nepořádku, a proto se spojí 
s Mikaelem Blomkvistem.

Případ probudí Mikaelovu pozornost, 
protože žebráka slyšeli několikrát cosi breptat 
o švédském ministru obrany Johannesu For
sellovi. Byly to jen řeči paranoidního šílence, 
nebo měl opravdu něco společného s vládou?

Mikael požádá o pomoc Lisbeth Salande
rovou. Ta však po pohřbu Holgera Palmgrena 

odjela ze Švédska a neozývá se. Nikdo netuší, 
že pobývá v Moskvě, aby se jednou provždy 
vypořádala se svou sestrou Camillou. 
Rozhodla se: už nehodlá být lovenou kořistí. 
Sama se teď stane šelmou.„

Lagercrantz jako žurnalista 
z povolání disponuje velkou 
výhodou. Jako pokračovatel 

Milénia navazuje na sloh, který je 
mu vlastní stejně jako Larssonovi.  

Severskekrimi.cz o románu  
Muž, který hledal svůj stín



Od scenáristy 
úspěšného 

seriálu MostVyšší
spravedlnost 

Sebastian Bergman musí 
k vůli případu sériového 
násilníka znovu spojit síly 
s Vanjou a zby tkem týmu. 
Čeká na něj však odhalení, 
o jakém se mu nezdálo 
ani v nejhorších nočních 
můrách.

HJORTH & ROSENFELDT HJORTH & ROSENFELDT  HJORTH & ROSENFELDT

HJORTH & ROSENFELDT  HJORTH & ROSENFELDT & HJORTH & ROSENFELDT

HJORTH & ROSENFELDT  HJORTH & ROSENFELDT  HJORTH & ROSENFELDT
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přeložil Filip Drlík
vázaná / 420 stran
vychází v říjnu
389 Kč

přeložila Petra Hesová
vázaná / 450 stran
vychází v září
399 Kč

„
Detailní líčení vztahů, odhalující 

další podrobnosti z minulosti, 
bezesporu potěší čtenáře, kteří své 
hrdiny rádi sledují v nebezpečných 

situacích a odlehlých končinách.  
Library Journal

Šestý, závěrečný díl série čínských thrillerů
Říká si Pekingský rozparovač. Jeho oběti jsou 
mladé, krásné a odporně znetvořené. Veškerá 
pozornost se upírá na velitele pekingského 
oddělení závažných zločinů Li Jena. Jeho 
nadřízení, média i vyděšená veřejnost žádají 
rychlé výsledky.

Americká patoložka Margaret Campbellová 
je přizvána, aby na těle jedné z obětí provedla 
pitvu. Její nález šokuje všechny, kdo na případu 
pracují. Krátce nato začne Li od vraha dostávat 
osobní dopisy a jeho život i kariéra se pomalu 
rozpadají. Pokud chce sám sebe a svou rodinu 
zachránit, musí co nejrychleji odhalit Rozparo
vačovu identitu.

Peter May
(nar. 1951) pochází z Glasgow, 
nyní žije ve Francii. Pracoval jako 
novinář a televizní scenárista. 
V současné době se živí jako spiso
vatel. Celosvětové renomé si získal 
šestidílnou sérií čínských thrillerů 
s mladým čínským detektivem 
Li Jenem a americkou soudní 
lékařkou Margaret Campbellovou. 
Kromě dalších úspěšných sérií byly 
do češtiny přeloženy také romány 

Ostrov Entry (2013, česky 2015), 
Útěk (2015, česky 2016), Umrlčí 
cesta (2016, česky 2016) a nejnověji 
Ochráním tě (2018, česky 2019).

Foto archiv Host

Peter May
Pekingský  
rozparovač

„
Hlavního hrdinu si zamilujete 

navzdory jeho povaze 
a zápletky jsou zamotané tak, 

že nevyjdete z údivu.  
Severskedetektivky.cz

Policejní psycholog Sebastian Bergman se 
smířil s myšlenkou, že jeho dny na oddělení 
vražd jsou sečteny, a vrátil se k přednášení 
a psaní. Ne však nadlouho…
Bergmanova dcera Vanja se odstěhovala 
ze Stockholmu a našla si dočasné zaměstnání 
jako kriminalistka v Uppsale, kde právě 
vyšetřuje sérii znásilnění. Pachatel napadá ženy 
zezadu — píchne jim anestetikum a na hlavu 
nasadí jutový pytel.

Když jedna z obětí zemře, je k případu 
přizvána Státní komise pro vyšetřování vražd — 
a krátce nato i Sebastian Bergman. Roztříštěný 
tým musí dát osobní problémy a neshody stra
nou a pokusit se brutálního násilníka zadržet.

Vyšetřovatelům se podaří zjistit, že oběti 
nejsou vybírány náhodně. Co je ale spojuje?

Michael Hjorth
(nar. 1963) je scenárista, producent 
a spoluzakladatel produkční 
společnosti Tre Vänner, která 
stojí mimo jiné za prvním opravdu 
úspěšným švédským sitcomem 
Svens son Svens son (1994) nebo 
filmem Snadný prachy (2010).

Hans Rosenfeldt
(nar. 1964) je autor scénářů ke dva
ceti televizním seriálům, včetně 
mezinárodně úspěšného seriálu 
Most (Bron). Podílel se rovněž 
na přípravě rozhlasových pořadů.

Foto © appendixfotografi

Hans Rosenfeldt, 
Michael Hjorth
Vyšší spravedlnost
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„
Tajuplné, děsivé a napínavé. 

Nadchly mě ty twinpeaksovské 
vibrace. Nadchla mě Tuva. 

Další, prosím!  
C. J. Tudorová, autorka  

románu Kříďák

Will Dean
vyrostl ve Velké Británii a vystu
doval práva na London School 
of Economics. Dokud bydlel 
a pracoval v Londýně, dvakrát týdně 
jezdíval do Švédska, kde na mýtině 
v rozlehlém lese budoval dřevěný 
dům, v němž nyní s rodinou bydlí. 
Jeho prvotina Temné sosny (2018) 
zaznamenala mimořádný úspěch 
u kritiky, dostala se do užší nomi
nace na cenu Not the Booker Prize 

deníku The Guardian a televizní 
práva byla prodána společnosti 
Lionsgate Studios.

Foto © Rosalind Hobley

V devadesátých letech byla v hustém 
švédském lese spáchána série záhadných 
vražd. Těla obětí nalezli bez očí, pachatel 
nebyl nikdy dopaden…
O dvacet let později lesem opět znějí výstře
ly — je první týden lovecké sezony a poklidným 
životem obyvatel nedalekého městečka náhle 
otřese další vražda.

O případu píše neslyšící novinářka Tuva 
Moodysonová, která doufá, že by jí reportáž 
mohla odstartovat kariéru. V přírodě se ale 
necítí dobře a nemůže se dočkat návratu 
do velkoměsta. Při pátrání odhalí řadu ta
jemství, která drží město Gavrik pohromadě. 
Má případ nějakou spojitost s vraždami, které 
se zde odehrály před dvaceti lety? A proč si 
vrah nechává oči svých obětí?

Tuva se musí postavit svým vlastním 
démonům a vydat se do hlubin lesa, aby našla 
vraha a napsala svůj příběh. A pak konečně 
může z Gavriku vypadnout.

přeložila  
Radka Klimičková
vázaná / 350 stran
vychází v září
349 Kč

Will Dean
Temné sosny

přeložila Kristina Václavů
vázaná / 100 stran
vychází v říjnu
259 Kč

„
Jednoduše vystavěný detektivní 

příběh, který je vtipný a úplně 
jiný než to, na co jsme doposud 

byli u Adlera ‑Olsena zvyklí.  
Leselupe.de

Černočerný obchodní nápad
Lars Hvilling Hansen vede v podstatě obyčejný 
život. Až do chvíle, kdy ho opustí žena a on 
sám se navíc ocitne ve finanční tísni. Lars tak 
musí zvážit všechny možnosti. Naštěstí má 
senzační obchodní nápad!

Vypozoruje, že ženy dokážou někdy mluvit 
opravdu otevřeně: se svým kadeřníkem nebo 
s nejlepší kamarádkou klidně probírají, jak 
se nejlépe zbavit manžela. Ano, za přiměřený 
honorář Lars osvobodí ženy od jejich manželů. 
Jen přitom nesmí téct krev, a to za žádnou cenu.

A úspěch se dostaví — Lars si slušně vydělá
vá, poptávka je vysoká a jeho metoda nenapad
nutelná. Pak se však stane něco, co podstatou 
jeho nového dvojího života zásadně otřese…

Jussi Adler ‑Olsen
(nar. 1950) vystudoval politologii 
a filmovou vědu. Pracoval jako 
novinář, redaktor a nakladatel. 
U nás je známý především díky sérii 
kriminálních románů o kodaňském 
policejním oddělení Q, jejíž první 
čtyři díly byly zfilmovány a promí
taly se i v českých kinech. Charak
teristickým znakem autorova stylu 
a nepochybně i jedním z důvodů 
obrovského mezinárodního 

úspěchu jeho knih je osobitý smysl 
pro humor, nadhled a ironie. Tento 
talent zužitkoval také ve svém 
nejnovějším příběhu Malé pikantní 
vraždy, který původně vyšel 
ve sbírce detektivních povídek Liv 
for liv (2011).

Foto © Bjarke Johansen

Jussi Adler ‑Olsen
Malé pikantní vraždy



šest přátel — jeden vrah

host
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přeložila Johana Tkáčová
vázaná / 370 stran
vychází v září
369 Kč

„
Lodgeová plynule prokládá vyšetřování, které probíhá 
v současnosti, návraty do Aurořiných posledních dnů, 

jak je prožívala ona sama. Tento psychologický thriller 
je slibným začátkem plánované série.  

Publishers Weekly

Gytha Lodgeová
studovala angličtinu na univerzitě 
v Cambridgi a právě tam začala 
psát a uvádět své první divadelní 
hry. V roce 2009 získala Cenu 
Geoffreyho Whitwortha za nejlepší 
britskou divadelní hru, založila 
vlastní divadelní společnost 
a začala s ní hostovat v britských 
divadlech. Za svou jednoaktovku 
Otherwise (Jinak) získala 
v roce 2010 cenu na edinburském 

Fringe Festivalu. Kromě divadla 
se věnuje i psaní scénářů k fil
mům a videohrám. Má syna, 
zbožňuje čaj, křížovky a špatné 
slovní hříčky. Ukrytá (2019) je její 
první román.

Foto © Bill Waters

Gytha Lodgeová
Ukrytá

Skupina teenegerů se vydá na noc 
kempovat do lesa. Jsou mladí, oblíbení, 
budoucnost mají před sebou…
Aurora Jacksonová je štěstím bez sebe, že se 
k nim může přidat. Večer začíná jako každý 
jiný — pití, tanec, rvačka, líbání. Někteří se 
po dvojicích vytrácejí do lesa, jiní zůstávají 
sami se zlomeným srdcem. Ale ráno není 
Aurora, nejmladší členka skupiny, k nalezení. 
Její přátelé tvrdí, že když ji naposledy viděli, 
byla v pořádku a chystala se jít spát…

O třicet let později je nalezeno tělo. 
Inspektor Jonah Sheens už ale tuší, co na něj 
v lese čeká: Aurora Jacksonová se konečně 
našla. V roce 1983 se Sheens účastnil pátrání 
a místní mládež znal osobně — včetně Aurory. 
Nyní je odhodlaný konečně odhalit pravdu. 
Vyšetřování zavede bývalé členy party zpátky 
do lesa, kde jsou opět konfrontováni s udá
lostmi oné osudné noci, kdy jedna z nich 

zemřela a ostatní se nenávratně změnili. 
Všichni tvrdí, že jsou nevinní, jenže o místě, 
kde byla Aurora nalezena, věděli jen oni…„

Sheense a jeho tým si snadno 
oblíbíte. Jsou inteligentní, 
nechybí jim soucit a každý 

z nich má příběh, který 
se zřejmě v dalších dílech 
bude dál rozvíjet. Seznam 

podezřelých je sice krátký, ale 
zápletka je napínavá a plná 

překvapení. Navíc nabízí 
dostatek detailů z policejního 

vyšetřování a spoustu falešných 
stop, což čtenáře tohoto 

žánru jistě potěší.  
Kirkus Reviews
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přeložila Hana Vrábelová
vázaná / 450 stran
vychází v říjnu
389 Kč

„
Špinavý, krví nasáklý skvost, který působí jako 

Šílený Max odehrávající se v Tolkienově Středozemi. 
Mistrovské dílo fantasy.  

Kirkus Reviews

Jonathan French
je americký autor fantasy, který 
žije v Atlantě. Své vypravěčské 
schopnosti si nejprve tříbil tvor
bou RPG příběhů, které se později 
staly základem jeho fantastic
kých světů. Debutoval ságou 
The Autumn’s Fall (Podzimní 
pád, 2012—2014), jíž se dostalo 
kladného přijetí. Do širšího 
povědomí se však dostal až díky 
knize Šedí bastardi (2015), 

vydanou vlastním nákladem, která 
se setkala s nebývalým úspěchem, 
což zaujalo velké nakladatele.

Foto © Casey Gardner

Fantasy

Jonathan French
Šedí bastardi

Žij v sedle. Zemři na divočákovi.
Taková je víra poloorků obývajících zemi 
Lot. Patří k bratrstvům známým jako kopyta; 
tito bývalí otroci střeží svůj neutěšený kraj 
na hřbetech obřích divokých prasat, speciálně 
šlechtěných k boji. Jsou tím jediným, co stojí 
mezi dekadentním srdcem ušlechtilého 
Hispartského království a divokými tlupami 
čistokrevných orků.

Šakal střeží svůj kraj spolu s Šedými 
bastardy, jedním z osmi kopyt, která přežila 
kruté obléhání Lotu. Protože je mladý, pro
hnaný a velice ctižádostivý, navrhuje sesadit 
tyranského zakladatele Bastardů, válečníka 
zvaného Claymaster. Šakalův nebezpečný 
pokus o puč podpoří Kaňour, zuřivý kříženec 
s větším množstvím orkské než lidské krve, 
a Nádherná, jediná jezdkyně ze všech kopyt.

Když kvůli příchodu cizího čaroděje vy
jde podlá zrada najevo, Šakalovy plány končí 

ve zmatku a nejistotě. On sám se ocitá v sedle 
se zajatou elfskou dívkou, jejíž přítomnost 
začne narušovat jeho spojenectví. S blížícím 
se anarchickým krvavým rituálem Měsíce 
zrádců se Šakal musí rozhodnout, komu 
zůstane věrný, a najít si své místo ve světě, 
který odměňuje jen zlomyslné.„

Tohle je rozhodně nejšpinavější 
fantasy, jaké jsem kdy četl, poráží 
dokonce i Temné bratrstvo — asi 
tak o faktor deset… možná i sto. 

Tato kniha se mi vážně líbila. 
Má charisma. Je velmi zábavná, 
směřuje k vzrušujícímu závěru 

a nutí mě těšit se na další.  
Mark Lawrence, spisovatel
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Fantasy Fantasy

vázaná / 480 stran
vychází v prosinci
399 Kč

„
Na čtenáře čeká akce, dobrodružství, 

nebezpečí a detailně propracovaný svět 
i postavy, staronové nestvůry a nespočet 

situací, kdy budou jen třeštit oči a s prudce 
bušícím srdcem otáčet stránky.  

Fantasya.cz o knize Faja

Petra Stehlíková
(nar. 1976) vystudovala střední zdra
votnickou školu — obor zdravotní 
laborant. Vystřídala několik za
městnání, naposledy pracovala jako 
hotelová recepční. Své knihy nej
prve vydávala vlastním nákladem 
(např. trilogie Zrozena z popela). 
V roce 2016 jí v nakladatelství Host 
vyšel román Naslouchač, který se 
setkal s velmi pozitivním přijetím. 
Stejně nadšený ohlas čtenářů si 

získalo i jeho pokračování Faja 
(2017). Nasterea je třetím dílem 
plánované pentalogie.

Foto archiv autorky

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

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

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

Petra Stehlíková
Nasterea

přeložil Roman Tilcer
vázaná / 550 stran
vychází v září
399 Kč

„
Tvorba N. K. Jemisinové se odmítá uzavírat 

ve fanouškovském ghettu a reflektuje 
reálné problémy […]. Právem můžeme 

Páté roční období označit v tuzemském 
prostředí za fantasy román roku.  

Česká televize

Takhle vypadá konec světa… ten poslední.
Období konců je čím dál temnější a na civilizaci 
se snáší dlouhá, chladná noc. Alabastr Deseti
prstenář — šílenec, ničitel světa, spasitel — 
se vrátil a má za úkol vycvičit svou následovnici 
Essun a tím jednou provždy zpečetit osud 
Tišiny. Její ztracená dcera Nassun zatím kdesi 
daleko sbírá síly. Rozhodnutí, k nimž směřuje, 
budou mít zničující následky. A záhadné obelis
ky mezitím odhalují dávná tajemství.

Tišina je hradba stojící proti proudu tradic, 
jiskřička naděje dávno pohřbená pod houstnou
cím popelem. A nepadne.

N. K. Jemisinová
(nar. 1972) vystudovala psychologii 
a výchovné poradenství. Žije v New 
Yorku a kromě psaní se věnuje 
svému blogu a společenskému 
aktivismu. Za svůj debut Sto tisíc 
království (2010, česky 2013) byla 
nominována na cenu Nebula. Její 
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 série Brána z obe‑
lisků (2016) a Kamenné nebe (2017), 
které také připravujeme k českému 
vydání.

Foto © Laura Hanifin

N. K. Jemisinová
Brána z obelisků
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přeložil Aleš Drobek
vázaná / 550 stran
vychází v říjnu
399 Kč

„
Cesta do Babylonu je jednou z nejlepších knih, jaké jsem 
v posledních letech četl. Byl jsem polapen a nemohl jsem 

uniknout, dokud jsem ji o tři dny později nedočetl.  
Mark Lawrence, spisovatel

Josiah Bancroft
je americký autor fantastické 
literatury. Než začal psát fantasy, 
věnoval se poezii a psaní komikso
vých scénářů. Žije ve Philadelphii. 
Cesta do Babylonu (2013), první díl 
tetralogie Knihy Babylonu, je jeho 
románovým debutem.

Josiah Bancroft
Cesta do Babylonu

Pokud chce Thomas Senlin zachránit svou 
ženu, musí se z tichého knihomola proměnit 
v muže činu.
Vznešená a prastará babylonská věž je 
nejúžasnější div světa, sestávající z nesčet
ných prstencových říší naskládaných na sebe 
jako vrstvy svatebního dortu. Je světem 
géniů a tyranů, vzducholodí a parních strojů, 
neobyčejných zvířat i záhadných vynálezů.

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

První díl knižní série o Thomasi 
Senlinovi vydal Josiah Bancroft vlastním 

nákladem. Cesta do Babylonu si navzdory 
minimální reklamě získala u čtenářů mimo
řádnou oblibu, a tak v roce 2018 vyšla znovu, 
tentokrát již v řádném nákladu. Vřelé přijetí si 
vysloužila i od kritiků a deník The Washing‑
ton Post ji zařadil mezi pět nejlepších fantasy 
knih roku 2018. „

Mimořádný debut, hodný 
rozruchu, který ho provází. 

Krásně napsané a velmi 
zajímavé mistrovské dílo, které 

mě donutilo otáčet stránku 
za stránkou a neustále stát 

Thomasovi po boku.  
Fantasy Book Review
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HOST
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přeložila Alžběta Lexová
vázaná / 550 stran
vychází v září
399 Kč

„
Příběh travičů, podvodů a zrady, který jistě udrží 
čtenáře v napětí. Nečetl jsem mnoho knih, které 

obsahují tolik zvratů a jsou tak nepředvídatelné, zvláště 
v posledních kapitolách, jako je tento — moc se mi líbilo, 

jak to Sam Hawkeová napsala.  
Terry Brooks, spisovatel

Sam Hawkeová
si odmala přála stát se ošetřovatel
kou v zoologické zahradě, ale když 
si uvědomila, jak je to náročné, 
rozhodla se stát spisovatelkou 
fantasy. Město lží (2018) je jejím 
románovým debutem.

Foto © Kris Arnold Photography

Sam Hawkeová
Město lží

„Poprvé mě strýc otrávil, když mi 
bylo sedm…“
Jovan navenek působí jako tichý, nenápad
ný mladík, který se od ostatních liší jen 
celoživotním přátelstvím s kancléřovým 
okouzlujícím, lehkomyslným následníkem. 
Ve skutečnosti je však mistrem jedů a bylin, 
vycvičeným ochutnávačem, který má za úkol 
chránit vládnoucí rodinu. I jeho sestra Kalina 
za maskou vyrovnanosti a klidu ukrývá život 
plný lží a tajemství — z nichž některá nezná 
dokonce ani sám Jovan.

Když kancléř nečekaně podlehne 
neznámému jedu a hlavní město se ocitne 
v obležení, musejí Jovan s Kalinou vytáhnout 
do boje proti neznámému nepříteli a zachránit 

nejen následníka, ale také celé město a zemi. 
Postupně však zjišťují, že společnost, do níž 
se narodili a v níž vyrůstali, má dvě tváře 
a vedle krásy a civilizovanosti vládne jejich 
světu také tyranie a zrada.

Nebezpečí číhá na každém kroku a staro
dávní duchové země se probouzejí… a velmi 
se zlobí. „

Přesvědčivá fantasy detektivka 
a strhující bildungsroman. 

Jako kdybyste propojili Agathu 
Christie s Robin Hobbovou.  

The Guardian
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přeložila Hana Do
vázaná / 450 stran
vychází v listopadu
399 Kč

Sci ‑fi

„
Kulový blesk již obsahuje všechny 

prvky, které Lioua proslavily: 
příběh o neuvěřitelných objevech 
vědy a techniky i nebezpečí, které 

představují ve špatných rukou.  
The Verge

Divoce imaginativní sci ‑fi román od autora 
bestsellerové trilogie Vzpomínka na Zemi
V den oslavy svých čtrnáctých narozenin se 
Čchen namísto šťastného sfouknutí svíček 
na dortu stane svědkem smrti obou rodičů. Pří
mo před jeho očima je zabije kulový blesk, pří
rodní jev, jímž se dodnes zabývá mnoho vědců. 
Čchen se zatvrdí a rozhodne se zasvětit zkou
mání kulového blesku celý svůj život.

Čím víc toho Čchen ví, tím silněji si uvě
domuje, že kulový blesk je jen špičkou ledov
ce úplně nových obzorů fyziky. Samotářský 
a odhodlaný vědec se díky svému úkolu setkává 
se spoustou lidí, kteří jsou stejně jako on hnáni 
kupředu nějakou posedlostí. Jako červená nit se 
Čchenovým příběhem linou poslední slova jeho 
otce: „Klíčem ke krásnému životu je okouzlení.“

Román Kulový blesk vznikl ještě před vy
dáním Liou Cch’sinovy slavné ságy Vzpomínka 
na Zemi a lze jej číst nejen jako samostatné dílo, 
ale také jako předmluvu k této trilogii.

Liou Cch’‑sin
(nar. 1963) je hlavním představite
lem nové generace čínských auto
rů sci fi. Devětkrát obdržel nej
prestižnější čínskou žánrovou 
cenu Galaxy, jednou titul velmistra 
čínsko jazyčné sci fi a jako vůbec 
první Asiat v historii získal také 
cenu Hugo v kategorii nejlepší ro
mán. Jeho díla se řadí k žánru hard 
science fiction, věhlas si získal 
především díky působivé atmosféře 

a brilantní představivosti. Jeho nej
slavnějším románem je Problém tří 
těles (2007, česky 2017), na  který 
navazují další dva díly trilogie — 
 Temný les (2008, česky 2017) 
a Vzpomínka na Zemi (2010, čes
ky 2018). Nadšeně přijaté třídílné 
ságy se po celém světě prodalo více 
než osm milionů výtisků a doposud 
byla přeložena do dvaceti jazyků.

Foto © Lin Yi’an

Liou Cch’‑sin
Kulový blesk

přeložil Filip Drlík
vázaná / 480 stran
vychází v listopadu
399 Kč

„
Ještě silnější než Všichni ptáci na nebi; 
příběh, který obstojí vedle klasických 

děl, jako jsou Levá ruka tmy Ursuly 
Le Guinové, Duna Franka Herberta 

a Hyperion Dana Simmonse.  
Booklist

„Když ovládáte náš spánek, můžete se 
zmocnit našich snů… A tím můžete snadno 
ovládat i životy nás všech.“
Leden je umírající planeta, rozdělená mezi 
trvale zmrzlou tmu na jedné straně a nekonečný 
sluneční svit na straně druhé. Lidstvo se sotva 
drží při životě ve dvou prastarých městech po
stavených v srpcích obyvatelného šera. Ale ži
vot uvnitř těchto měst je stejně nebezpečný jako 
neobyvatelné pustiny, které je obklopují.

Studentka a váhavá revolucionářka Sofie, 
kterou vyhnali do noci, má být podle všeho 
mrtvá. Vytvoří si však nezvyklé pouto se zá
hadnými tvory žijícími na ledu a tím si zachrání 
život. Sofie pak přísahá, že se skryje před 
světem — v naději, že tak útrapy překoná.

Avšak osud má jiné plány — a Sofiina pouť 
a rodina pochybných existencí, které na své 
cestě potká, změní celý svět.

Charlie Jane Andersová
je americká spisovatelka 
a šéfredaktorka blogu i09, 
věnovaného diskusi o současné 
sci fi a fantasy scéně. Její 
novela Šest měsíců, tři dny 
získala v roce 2012 cenu Hugo, 
byla nominována na ceny 
Nebula a Theodore Sturgeon 
Award a dvakrát vyšla i česky 
(v časopise XB‑1 a v antologii 
Plameňák na konci léta, 2016). 

Za svůj debut Všichni ptáci 
na nebi (2016, česky 2017) 
získala cenu Nebula.

Charlie Jane 
Andersová
Město uprostřed noci
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„Ohromující space opera. Jako když se Heinleinova Hvězdná pěchota potká  
s Coppolovou Apokalypsou — a velení by dostal Kurtz.“ Stephen Baxter
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přeložila Dana Krejčová
brožovaná / 420 stran
vychází v září
349 Kč

„
Spletitá, komplikovaná, ale nikoli přeplácaná, 

úchvatně originální space opera.  
The New York Times

Yoon Ha Lee
(nar. 1979) je americký spisovatel 
sci fi. Vystudoval matematiku 
na Stanfordově univerzitě. Svou 
první povídku, „The Hunderedth 
Question“ (Stá otázka), publikoval 
v roce 1999 v časopise The Maga‑
zine of Fan tasy & Science Fiction; 
od té doby napsal dalších zhruba 
čtyřicet krátkých prací, za které 
získal několik cen; šestnáct z nich 
vyšlo ve sbírce Conservation 

of Shadows (2013). Liščí gam‑
bit (2016) je jeho románovým 
debutem a prvním dílem trilogie 
Mašinerie říše.

Foto © Mann

Yoon Ha Lee
Liščí gambit

Válka. Kacířství. Šílenství.
Kapitánka kel Čeris z hexarchátní pěchoty 
upadla v nemilost, protože v bitvě proti 
kacířům použila nekonvenční metody, 
které nejsou schválené doktrínou. Kelské 
velitelství jí poskytne příležitost se očistit — 
musí pro hexarchát získat zpět vesmírnou 
Pevnost rozsypaných jehel, uzlovou tvrz, 
které se nedávno zmocnili kacíři. V sázce 
však není pouze Čerisina kariéra — pokud 
neuspěje, mohl by vzápětí padnout celý 
hexarchát.

Její jedinou nadějí je spojit se s ne
mrtvým stratégem šaosem Jedaem. Dobrá 
zpráva je, že generál Jedao ještě nikdy 
žádnou bitvu neprohrál. Je možná jediný, 
kdo dokáže vymyslet způsob, jak pevnost 
úspěšně znovu dobýt, aniž by ji úplně zničil, 
přestože ji chrání nepřemožitelné štíty 
z invariantního ledu.

Špatná zpráva je, že Jedao ve svém 
předchozím životě zešílel a zmasakroval dvě 
armády. Jedna z nich přitom byla jeho vlastní. 
Během obléhání musí Čeris odhadnout, jak 
dalece může nemrtvému generálovi věřit — 
mohla by se totiž sama snadno stát jeho 
příští obětí. „

Jako když se Heinleinova 
Hvězdná pěchota potká 

s Coppolovou Apokalypsou — 
a velení by dostal Kurtz. 

Ohromující military space 
opera, která množstvím nápadů 
a varování připomíná díla Hannu 

Rajaniemiho, nebo dokonce 
Cordwainera Smithe.  

Stephen Baxter, spisovatel
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přeložil Filip Drlík
brožovaná / 290 stran
vychází v září
329 Kč

přeložila  
Michaela Šprtová
vázaná / 320 stran
vychází v září
349 Kč

„
Kdo byl nadšený z Weirova 

Marťana, určitě by měl 
zbystřit i nyní. Existuje velká 
pravděpodobnost, že se mu 
zábavně vyprávěné příhody 

Boba Johanssona a jeho klonů 
dostanou pod kůži.  

XB-1 o knize  
My jsme legie

Závěrečný díl zábavné sci ‑fi trilogie 
Bobiverzum
Bobové založili už dost kolonií na to, aby 
lidstvo nevymřelo. Avšak žabomyší války 
politiků patří k nesmrtelným lidským nešva
rům. Brazilské sondy se navíc pořád pokoušejí 
zlikvidovat všechny své konkurenty. A kromě 
toho se Bobové pustili do boje se starší a moc
nější rasou, která má obrovskou chuť k jídlu 
a poněkud výbušnou povahu.

Bobové však pobrali zhruba tolik disciplíny 
jako houf divokých koček a některé z mladších 
kopií se zajímají spíše o vlastní lokální problé
my než o boj s Druhými.

Spása ovšem možná přijde z nečekaného 
zdroje. Dvojice Bobů osmé generace v hlu
bokém vesmíru něco objevila. Pokud chtějí 
zachránit Zemi a vlastně i celé lidstvo, stačí 
jenom nečekaný nález co nejrychleji dopravit 
do sluneční soustavy. Než do ní přiletí Druzí.

Dennis E. Taylor
žije ve Spojených státech americ
kých a živí se jako programátor. 
V roce 2015 vydal vlastním nákladem 
román Outland. Roku 2016 sklidil 
úspěch s románem My jsme legie (čes
ky 2018), prvním dílem trilogie Bobi‑
verzum, na který navazují romány Pro‑
tože je nás mnoho (2017,  česky 2018) 
a Všechny tyto světy (2017).

Foto archiv autora

Dennis E. Taylor
Všechny tyto světy

„
Od této knihy jsem měl velké 

očekávání, takže by bylo snadné 
mě zklamat, ale samozřejmě se to 

nestalo. Tento román byl přesně tím, 
v co jsem doufal, a ještě něčím víc.  

Forbiddenplanet.com

Závěr volného cyklu space oper Poutníci
Poslední lidé opustili Zemi už před stovkami 
let. Po vleklém putování prázdnotou byli 
(většinou) přijati mezi druhy, které ovládají 
Mléčnou dráhu, a po generace trvající cesta 
flotily Exodus skončila.

Ale to je dávná historie. Dnes je flotila Exo
dus živoucím pomníkem, místem, odkud mnozí 
pocházejí, ale málokdo ho viděl. Exodané se 
rádi pyšní svou komunitou a tradicemi, ty však 
nejsou tak původní, jak si myslí.

Mnoho Exodanů odchází do cizích měst 
nebo kolonií a ti, kteří zůstávají, musí uvažovat 
o svých vlastních životech a budoucnosti. Jaký 
je účel lodi, která dosáhla svého cíle? Proč 
zůstávat ve vesmíru, když existují jiné obyva
telné světy? Jaká je cena za udržování pečlivě 
vyváženého způsobu života — a stojí vůbec 
za záchranu?

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

Fiction. Volné pokračování Dvě 
místa na slunci (2016, česky 2018) 
bylo nominováno na cenu Hugo. 
Zpráva o životě vesmířanů (2018) 
je posledním dílem volného cyklu. 
Autorka žila ve Skotsku a na Islan
du, v současnosti pobývá v rodné 
Kalifornii.

Foto © Bára Hlín Kristjánsdóttir

Becky Chambersová
Zpráva o životě 
vesmířanů
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brožovaná / 320 stran
vychází v říjnu
349 Kč

„
Splatterpunk, jak jste ho neměli zatím možnost poznat. 

Protože kdo kdy slyšel o intelektuálním splatteru? […] 
Do libě čvachtajících střev snášejících se k zemi 

v ladných obloucích smyček při kýčovitém západu slunce 
nacpal autor spoustu černohumoru, trochu hororu, 
ironii, kopec popkulturních odkazů, pak vše slepil 

démonickým slizem, sešil nití z nekorektnosti.  
Fantasya.cz o knize  

Čepel entropie

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

zákoutích kultury, a svou vyhraně
nost přenáší do psaní. Debutoval 
románem Čepel entropie (2018).

Foto archiv autora

Vilém Koubek
Organická oprátka

Postapokalyptická akční jízda od autora 
Čepele entropie
Ve světě zdevastovaném konfliktem mezi 
lidmi a stroji je jedinou jistotou smrt. Alespoň 
si to tedy myslel veterán Rust, a proto se stal 
hrobařem. Jeho poklidné zakopávání mrtvol 
se však desítky let po válce začne kompliko
vat: z tajemných skrýší totiž vylézají mecha
nické noční můry, které kdysi přivedly lidstvo 
na pokraj vyhubení. Jsou to stvoření tak 
strašlivá, že se jim osady, které se dobrovolně 
vzdaly technologie, nemají šanci ubránit.

Rust by sice obyvatele své vesnice 
ochránit dovedl, oni jej však namísto žá
dosti o pomoc v panice oběsí a zahrabou 
do vlastnoručně vykopaného hrobu. Svým 
bláhovým činem si nejenže podepíšou 

rozsudek smrti, ale také funebráka odsoudí 
k vražednému zmrtvýchvstání, při kterém se 
mu do cesty připletou dávné kulty, robotické 
hrůzy, láska i šílená strojová božstva.„

Nic pro slabé žaludky, ale ti druzí 
si přijdou na své a budou se 

královsky bavit. […] To je prostě 
drsná poezie. […] Snad Vilém 
Koubek své nejlepší nápady 

nevystřílel najednou, protože by 
mě vážně zajímalo, jestli tuhle 

knížku dokáže něco trumfnout.  
Fantasymag.cz o knize  

Čepel entropie
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přeložila Adéla Bartlová
brožovaná / 340 stran
vychází v říjnu
339 Kč

„
Tucholkeová do své svěží ságy vnáší intimitu, propojuje 

lásku a vraždy, slitování a slávu a zobrazuje koloběh života 
a smrti. Je to krásný, úchvatný moderní epos, v jehož 

středu stojí odvážné hrdinky.  
Publishers Weekly

Young adult

April Genevieve Tucholkeová
je americká autorka young adult. 
Její knihy vycházejí v šestnácti 
zemích. Debutovala knihami 
Between the Devil and the Deep 
Blue Sea (2013) a Between the Spark 
and the Burn (2014), ve kterých se 
inspirovala gotickým románem. 
Velmi úspěšný byl její třetí román 
Wink Poppy Midnight (2016).

Foto © Nate Petersen

April Genevieve Tucholkeová
Milosrdné přízraky

„Cvičení válečníci zabíjejí nahlas. 
My zabíjíme potichu. A přesně tak lovíme 
bestie.“
Frey touží po životě, o kterém se budou vy
právět ságy a skládat písně. Jenže je členkou 
nechvalně proslulé starodávné ženské sekty, 
která přežila vzestup i pád království.

Členky sekty jsou obchodnicemi se 
smrtí, odsouzené k tomu, aby křižovaly 
Vorselandem a za bídnou odměnu zabíjely 
staré nebo nemocné lidi. Jejich metody jsou 
tiché, ba dokonce milosrdné, ale kamkoli 
je jejich putování přivede, tam jejich dýky 
vyvolávají napětí.

Frey a její skupina — Ovie, Runa a Juni
per — už jsou kupčením se smrtí unavené a sní 
o lepším životě. Takže když Frey zaslechne, 

že na severu řádí bestie, uvědomí si, že její 
likvidace jim skýtá šanci na slávu a bohatství. 
Její skupina se během putování bude muset 
vyrovnat se samotářskými čarodějnicemi 
a čelit bezohledné královně Červené vrby. 
Na jejich úspěchu nebo selhání závisí osud 
všech žen. „

Nemilosrdný, lyrický a srdečný 
příběh, ze kterého tuhne krev 

v žilách a který zároveň nádherně 
oživuje staré příběhy. Tohle osloví 

novou generaci hrdinů.  
Samantha Shannonová,  

autorka série Kostičas
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Young adult Young adult

přeložila Helena Matocha
brožovaná / 360 stran
vychází v říjnu
369 Kč

vázaná / 460 stran
vychází v říjnu
379 Kč

„
Můžete očekávat klasické vzorce 
nebo vymýšlet ty nejbláznivější 

teorie, ale Petra Machová vás snadno 
převeze a v pravý čas vloží nový prvek, 

který zcela mění pravidla hry.  
Sarden.cz o knize Dračí město

Druhý díl původní české young adult trilogie 
Dračí město
Jana podstoupí výcvik v hlubinách oceánu, 
aby se stala bojovnicí Tajemných. Ale ne 
všechno jde podle plánu. Ještě se nevzpama
tovala z bitvy o Zarnu a její zvířecí já zmizelo. 
Nahradil ho strach a noční můry. Všechno se 
jí rozpadá pod rukama — přátelství, láska 
i životní cíl.

Ani Lianea to nemá lehké. Věděla, že ji 
minulost jednou dostihne. Bude mít sílu s ní 
bojovat? A bude vůbec chtít?

Jana a její přátelé zjistí, že nic není 
černobílé a že existují ještě děsivější stvůry 
než bestie.

A dračí bohové pořád mlčí.

Petra Machová
(nar. 1988) žije v Brně. Během 
studia na střední zdravotnické škole 
propadla kouzlu knih, především 
fantasy, sci fi a hororů. V roce 2014 
publikovala první povídku s názvem 
„Osudová chyba“, která vyšla 
ve slovenské antologii Posledná 
Pozemšťanka. V roce 2015 vydala 
povídku „Strážci hvězd“ ve sbor
níku Rozmarná fantastika, za niž 
byla nominována na cenu Akademie 

sci fi, fantasy a hororu. Roku 2016 
jí vyšla povídka „Mrtví se někdy 
vracejí“ ve sborníku Zombie apoka‑
lypsa. Debutovala románem Dračí 
město (2018), který je prvním dílem 
stejnojmenné trilogie.

Foto archiv Host

Petra Machová
Pouto stínu

„
Hned jsem věděl, že tenhle příběh musí 
pojednávat o teenagerech. Jak během 

pár týdnů prožít celý život? S kým 
strávit konec světa — s rodiči, nebo 
s kamarády? A jak se rozhodnout?  

Mats Strandberg o své knize

Mrazivý young adult román odehrávající se 
v posledních dnech světa
Je ti sedmnáct let. Je léto a svět vypadá úplně 
normálně. Jenže ty víš, k čemu se schyluje. 
K Zemi se řítí kometa Foxworth a zhruba 
za měsíc, přesně 16. září ve 4.12 ráno, 
bude po nás. Čtyři miliony let evoluce 
přijdou nazmar.

Co uděláš s časem, který ti zbývá? Koho 
chceš mít vedle sebe, až nastane konec? 
Jaké to je přesně vědět, který den a v kolik 
hodin umřeš?

Konec je preapokalyptický román o dvou 
osamělých mladých lidech ve světě, jemuž brzy 
odzvoní. Jsou spojeni tragédií, která přerůstá 
v posedlost. Podaří se jim nalézt odpovědi, 
ještě než nebe zbělá a oceány se vypaří?

Mats Strandberg
(nar. 1976) je švédský spisovatel 
a novinář. Svými sloupky 
pravidelně přispívá do deníku 
Aftonbladet. V mládí objevil dílo 
Stephena Kinga, které v něm pod
nítilo celoživotní fascinaci žánrem 
hororu. Debutoval v roce 2006 ro
mánem Jaktsäsong (Lovecká sezo
na). Knižní série Kruh (2011—2013, 
česky 2012—2014), kterou napsal 
spolu se Sarou B. Elfgrenovou, 

byla nominována na prestižní 
švédskou literární cenu August
priset v kategorii literatury pro 
mládež. Jeho román Trajekt (2015, 
česky 2018) se setkal s nadšeným 
ohlasem kritiky i čtenářů v mnoha 
zemích Evropy. Velmi dobře byl 
přijat i jeho druhý horor Domov 
(2017, česky duben 2019).

Foto © Henric Lindsten

Mats Strandberg
Konec
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přeložila Michala Benešová
vázaná / 70 stran
vychází v srpnu
499 Kč

Pro děti a mládež

„
Vřele doporučuji — Bajtlik si 

mytologii osvojil božsky [sic!].  
Recenzjeksiazek.pl

Velkoformátová kniha ve stylu Map 
představuje dětem nejznámější řecké mýty, 
antickou kulturu a historii.
Vezmi klubko Ariadniny niti a projdi labyrin
tem řecké mytologie! Najdeš ve spleti klikatých 
stezek tu správnou, která tě dovede na další 
dvoustranu?

Cestou se seznamíš s řeckými bohy 
a bohyněmi, bájnými hrdiny i fantastickými 
stvořeními. Potkáš se s Heraklem a Argonau
ty, Minotaurem a Kyklopy a poznáš Sisyfa, 
Odyssea i krásnou Helenu. Navštívíš olym
piádu, řecké divadlo nebo athénskou Akropoli. 
Nádherně ilustrovaná kniha plná detailů tě 
vmžiku přenese do Řecka před tisíci lety.

Neuvěřitelně propracované labyrinty 
uznávaného mladého polského grafika a ilus
trátora Jana Bajtlika vytvářejí působivé obrazy 
plné detailů, v nichž se každý rád ztratí, jen aby 
objevil něco nového.

Oblíbenou zábavu nejen pro děti — hledání 
v bludišti — doplňují krátké texty v závěrečné 
části, které představují nejdůležitější postavy, 
pojmy a události, s nimiž se děti v bludišti 
starověkého Řecka setkají.

Jan Bajtlik
(nar. 1989) je polský grafik, ilus
trátor, oceňovaný autor plakátů 
a vlastních knižních projektů. 
Vystudoval Akademii výtvarných 
umění ve Varšavě a za svou osobi
tou práci získal řadu cen v národ
ních i mezinárodních soutěžích, 
mimo jiné BolognaRagazzi 2015 
za autors ký projekt Typo gryz‑
mol (2014). Kreslí pro polský 
i zahraniční tisk, včetně deníku 

The New York Times či časopisu 
Time. Spolupracuje s francouzským 
módním domem Hermès.

Jan Bajtlik
Ariadnina nit
Mýty a labyrinty
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Pro děti a mládež

přeložila  
Karolína Stehlíková
vázaná / 190 stran
vychází v listopadu
499 Kč

„
Má všechno, co člověk 

od vánočního příběhu očekává. 
Je napínavý, krásně napsaný, 

naplněný zármutkem i radostí 
a sentimentální je tak akorát.  
Fredrik Wandrup, Dagbladet

8+

Laskavý a dojemný vánoční příběh plný 
tajemství, ke kterému se budete rok co rok 
vracet. Pusťte kouzlo Vánoc do svých srdcí!
Ozdobený stromeček, zapálené svíčky, vůně 
mandarinek a perníčků. Štědrý den býval pro 
Juliána tím nejkrásnějším v roce. Jenže letos 
je všechno jinak. Žádné přípravy se nekonají, 
doma je ticho a šedo, jako by Vánoce vůbec 
neměly nastat. Celá rodina totiž truchlí nad 
ztrátou Juliánovy starší sestry Juni.

Naštěstí Julián potká Hedviku, dívku 
s nakažlivým úsměvem. To ona mu připome
ne, jak krásné můžou svátky být, a vrátí mu 
naději, že by Vánoce přece jen mohly přijít 
i k nim domů.

Nezapomenutelný vánoční příběh plný 
působivých ilustrací ocení milovníci Vánoc 
všech věkových kategorií. V Norsku se záhy 
po vydání stal bestsellerem a práva na jeho 
vydání byla prodána do dvaadvaceti zemí.

Maja Lunde
(nar. 1975) je norská spisovatelka, 
která ohromila svět svým prvním 
románem pro dospělé Historie včel 
(2015, česky 2017). Práva na její 
vydání byla prodána do více než 
třiceti zemí a v Německu se stala 
nejprodávanější knihou roku 2017. 
Autorka navázala dalším úspěšným 
románem Modrá (2017, česky 2018), 
z nějž se rovněž stal mezinárodní 
bestseller.

Lisa Aisato
(nar. 1981) je jedna z nejoblíbe
nějších současných norských 
ilustrátorek. Proslavila se obráz
kovou knihou Dívka, která chtěla 
zachránit knížky Klause Hagerupa 
(2017, česky 2018). Její ilustrace 
doprovázely řadu knih, ale věnuje 
se i vlastním autorským projektům, 
jako jsou například knihy Odd er 
et egg (Odd je vajíčko, 2010) a En 
fisk til Luna (Ryba pro Lunu, 2014) 

nebo série o trollu Tambarovi, 
kterou napsala s Torem Ågem 
Bringsværdem. Od roku 2009 
přispívá také do sobotní přílohy 
deníku Dagbladet.

Foto © Sturlason

Ilustrovala

Lisa  

Aisato

Maja Lunde
Sněhová sestřička
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Pro děti a mládež

přeložila Jana Písařová
vázaná / 24 stran
vychází v září
349 Kč

4+

Kouzelné lupy odhalují tajemství ukrytá 
v jemných kresbách Ainy Bestardové.
Zajímá tě, co se děje pod mořskou hladinou? 
A chceš vědět, co všechno se odehrává v lesním 
království? Podívej se přes jednu ze tří barev
ných lup! Díky nim uvidíš, co jinak zůstává 
očím skryto. Červená, modrá, zelená — každá 
barva odhalí jiné tajemství a láká k prozkoumá
vání života v lese nebo v podmořském světě.

Nenechte si ujít další dvě knížky s půvabný
mi kresbami Ainy Bestardové, v nichž autorka 
použila fascinující techniku RGB ilustrace.„

Děti pozorování barevnými 
lupami milují. A nejen ony.

Aina Bestardová
(nar. 1981) je ilustrátorka a textilní 
návrhářka žijící na Mallorce. Přes 
pět let navrhovala boty pro značku 
Camper, v současné době se věnuje 
ilustrování dětských knih. Co se skrý‑
vá v lese? a Co se skrývá v moři patří 
do série autorských knih s barevnými 
lupami, v níž dosud vyšel titul Co se 
skrývá v lidském těle? (2017).

Foto © Marta Soler

Aina Bestardová
Co se skrývá v lese  
Co se skrývá v moři
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Pro děti a mládež

přeložila Eva Sládková
vázaná / 56 stran
vychází v září
259 Kč

„
Hříbek pozná každý, ale znáte 
třeba „královnu smraďochů“ 

neboli psivku Ravenelovu? 
A co „mozek mimozemšťana“? 

Pardon, vlastně smrže? 
Odteď už ano! 

5+

Podívejte se houbám pod klobouk!
„Jmenuju se Élise a líbí se mi všechno, co je 
trochu zvláštní. Proto taky ráda kreslím houby. 
Chodím se svými dcerami na výpravy do lesa, 
kde je spolu hledáme a zkoumáme. A teď se 
můžete na jednu takovou expedici vydat s námi. 
Ukážu vám, že to jsou naprosto fascinující stvo
ření! Ani rostliny, ani živočichové: žijí ve své 
vlastní říši čítající miliony druhů nejrůznějších 
tvarů, barev, velikostí, vůní a pachů. Přidejte se 
k nám do klubu přátel hub!“

V tomto malém mykologickém pojednání 
nás kanadská výtvarnice Élise Gravelová zve 
na společnou procházku po lese, abychom s ní 
objevili ty nejkrásnější, nejpodivnější, nejvzác
nější i nejlegračnější druhy hub.

Ale nenechte se zmást, tahle knížka 
není atlas (důkaz: houby jsou v ní nakreslené 
s očima, a dokonce mluví). Élise je houbová 
fanynka. Houby prostě miluje a nadchne pro ně 
i vaše děti.

Élise Gravelová
(nar. 1977) je kanadská vý
tvarnice, která napsala a svým 
osobitým stylem ilustrovala více 
než třicet knih pro děti. Hemží se 
to v nich příšerkami, prapodiv
nými stvořeními a absurdním 
humorem. Její knížky vyšly 
v sedmi jazycích a za své ilus
trace získala v roce 2018 Cenu 
generálního guvernéra Kanady. 

Se dvěma dcerami, manželem, 
kočkami a několika pavouky žije 
v Montrealu.

Élise Gravelová
Klub přátel hub
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Pro děti a mládež

3+
přeložila Rita Kindlerová
vázaná / 36 stran
vychází v září
269 Kč

Ilustrovala

Oksana  

Bula

„
Tahle knížka rozhodně 

patří do batůžku na další 
výpravu do přírody!  
Whiteravens.ijb.de

Naučte se s dětmi rozeznávat nejznámější 
parkové stromy v příběhu malého semenáčku, 
který hledá svou rodinu.
Jednoho dne vykoukl ze země malý zelenkavý 
semenáček. V údivu si prohlíží vysoké stromy 
kolem sebe. Kým asi budu, až vyrostu, ptá se. 
Snad břízou, dubem, nebo kaštanem? Každý 
strom v parku mu o sobě vypráví spoustu zají
mavých věcí, ale semenáček se nejspíš žádnému 
z nich nepodobá. Nebo přece jen ano?

Krátký příběh o důležitých věcech: 
o hledání sama sebe, o podobnosti a odlišnosti 
a o tom, že je důležité mít někoho blízkého, 
kdo se vám aspoň v něčem podobá.

Milá obrázková knížka naučí děti roze
znávat jedenáct nejobvyklejších stromů. Díky 
dojemnému příběhu a půvabným ilustracím si 
snadno zapamatují, jak stromy vypadají, jakou 
mají kůru, plody, listy a květy, zkrátka to, čím 
je každý z nich jedinečný.

Kateryna Michalicyna
(nar. 1982) pracuje jako literární 
redaktorka v ukrajinském nakla
datelství Starý lev. Tato původní 
profesí učitelka biologie je rovněž 
překladatelka a autorka knih pro 
děti i dospělé. Má tři děti, dvě 
kočky a dvě jízdní kola (přičemž to 
druhé patří jejímu muži).

Oksana Bula
(nar. 1989) je ukrajinská výtvarnice, 
ilustrátorka dětských knih. Žije 
a pracuje ve Lvově. U nás je známá 
především svými autorskými kni
hami ze světa kouzelných lesních 
bytostí, tukoňů.

Foto © Kateryna Mikhalitsyna,  
Yevhen Hetmanets

Kateryna  
Michalicyna
Kdo roste v parku
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Pro děti a mládež Pro děti a mládež

přeložili Jitka Jindřišková  
a Michal Švec
vázaná / 190 stran
vychází v září
289 Kč

přeložila Rita Kindlerová
vázaná / 36 stran
vychází v říjnu
299 Kč

Bjørn Sortland
(nar. 1968) je oceňovaný norský 
autor obrázkových knížek i young 
adult literatury. Jeho knihy byly 
přeloženy do více než dvaceti 
jazyků. První díl série Kepler62 
s názvem Pozvánka byl v roce 2015 
nominován na Cenu Arvida Lydec
kena. Práva k vydání byla prodána 
do deseti zemí.

Timo Parvela
(nar. 1964) je nejznámější finský 
autor píšící pro děti. Jeho knihy se 
překládají do desítek cizích jazyků 
a oceňují je literární kritici i široká 
veřejnost. Na motivy oblíbených 
knížek vznikají divadelní a filmové 
adaptace.

Pasi Pitkänen
(nar. 1984) vystudoval grafický 
design a zaměřuje se na filmografii, 
animaci a astronomii. Věnuje se ilu
strování dětských knížek a pracuje 
jako grafik pro společnost Rovio 
Entertainment. Pro ni mimo jiné 
ilustroval kuchařku Angry Birds. 
Bad Piggies’ Egg Recipes (2011).

Foto © Otto Virtanen (WSOY)

Šestý, závěrečný díl vesmírné ságy
Obsah kapsle je pro dětskou posádku záhadou 
už od samého počátku expedice. Teď její 
tajemství konečně odhalí. Ukáže se, že ukrýva
la černého pasažéra — člověka, který nenasytně 
touží po moci, nezastaví se před ničím, a co 
víc: má v plánu vyhladit všechny nepohodlné 
bytosti a vládnout jako nemilosrdný diktátor. 
Marie, Ari a jeho bráška Joni budou muset 
bránit nejen sami sebe, ale i svůj nový domov 
na planetě Kepler62e. Od černého pasažéra, 
nevyzpytatelné poručice Olivie a násilnických 
gnámů se můžou dočkat čehokoli. Jak si s nimi 
všemi poradí? „

Super knížka! Prostředí 
na Kepleru62 se mi tak líbí, že bych 

se tam sám moc rád podíval.  
Axelmedx, Norli Junior

Bjørn Sortland,  
Timo Parvela, Pasi Pitkänen
Kepler62  
Kniha šestá: Tajemství

„
Kdo jsou tukoni? Kouzelné 
bytosti, které se s radostí 

a láskou starají o les — někteří 
pečují o stromy, jiní o květiny 

a další zase o zvířátka a ptáčky. 
Jedni si s jeho obyvateli hrají, jiní 
je připravují na střídání ročních 

období a ukládají zvířátka 
k zimnímu spánku.

Nádherný pohádkově zimní příběh o narození 
vánoční jedličky
Všechny stromy se rodí v létě. Včetně jedliček. 
O to, aby jejich malinké semenáčky do zimy 
pořádně povyrostly a zesílily, se stará tukoň 
Jedlička. Podívej, kolik s tím má práce! Musí 
stromečky uvázat, aby se nelámaly, chránit je 
před nečasem i mlsnými lesními zvířaty a občas 
jim přečíst nějakou pohádku.

Jedna jedlička se ale vždycky narodí 
až v zimě. Jenže se nikdy neví, na kterém místě 
v lese se objeví. Najít ji dokáže jediný tukoň — 
ten, který převléká zvířátka na zimu do bílého 
šatu. Když promění všechny kožíšky, bodlinky 
i poslední peříčka nabílo, i on sám se obleče 
do bílých šatů a vyrazí do ztichlého, zasněže
ného lesa hledat malinkou zimní jedličku. Její 
příchod oslavuje celý les. Ten den je svátkem 
všech tukoňů.

Oksana Bula
(nar. 1989) je ukrajinská výtvar
nice a ilustrátorka známá svými 
knížkami ze světa tukoňů. V češtině 
jí vyšly již tři knihy: Zubr si hledá 
hnízdo (2016, česky 2017), Medvěd 
nechce jít spát (2017, česky 2018) 
a Jak tukoni zachránili strom (2018, 
česky 2019). Oskana žije a pracuje 
ve Lvově.

Foto © Yevhen Hetmanets

Oksana Bula
Jedlička se narodila
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Pro děti a mládež

přeložila Romana Bičíková
vázaná / 310 stran
vychází v říjnu
349 Kč

brožovaná / 250 stran
vychází v listopadu
349 Kč

Populárně ‑naučná

„
Texty ze série „Úvod do praktické 

sociologie“ se vyznačují 
soustředěnou snahou rozkrýt 

pozadí závažných témat, která 
aktuálně hýbou veřejností 
a která podléhají zpravidla 

velmi zjednodušenému vnímání 
i u samotných médií. Autor 

využívá dobré obeznámenosti 
s jednotlivými tématy v kombinaci 
s pohledem akademicky kovaného 

sociologa a se schopností 
velmi srozumitelně pracovat 

s dostupnými daty.

Daniel Prokop
(nar. 1984) je sociolog zaměřující se na po
litický a sociální výzkum. Je odborníkem 
na kvantitativní metody a zavedl řadu ino
vací v českých volebních výzkumech. Půso
bí na Fakultě sociálních věd Univerzity Kar
lovy. Za seriál analytických článků o české 
společnosti „Úvod do praktické sociologie“, 
zveřejňovaných v Salonu  Práva, získal 
v roce 2016 Novinářskou cenu.

Foto © Lea Michalová

Základní výbava k porozumění české 
společnosti, krize demokracie a fungování 
současné politiky
Pracovat, mít osobní život, udržovat si přehled 
o politickém a společenském vývoji a přitom 
se nezhroutit — to občas může vypadat jako 
nadlidský úkol. Zvlášť v době, kdy jsou 
politické kampaně postaveny spíše na emocích 
než na informacích, médii se šíří dezinformace 
a společnost namísto problémů, jako je budouc
nost práce či podoba vzdělávání, řeší bulvární 
kauzy svých představitelů.

Analytik Daniel Prokop v knize Slepé 
skvrny pohlíží na problémy a výzvy současného 
Česka i světa. Neřešená chudoba a exekuce, 
nerovné vzdělávání a omezené životní šance, 
nárůst populismu a neschopnost na něj reago
vat, mýty o veřejném mínění zastiňující rea
litu — to vše souvisí s klesající důvěrou Čechů 
v demokracii a s její životaschopností ve stále 
složitější realitě.

Daniel Prokop
Slepé skvrny
O chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách 
české společnosti

„
My nejsme obyčejný školní tým. 
My jsme Fotbaláci! Uzavřeli jsme 

tajnou dohodu: nikdo a nic nás 
nerozdělí. Vždycky budeme hrát 
spolu. Ať se děje cokoli. Přidej se 

k nám, bereme kluky i holky!

Fotbaláci nemusí vždycky vyhrát, nikdy se ale 
nevzdají. Dokonce i když se při zápasech dějí 
velmi záhadné věci…
Po prázdninách se všichni vracejí do školy 
i na hřiště. Fotbaláci mají nového spolužáka, 
kterému to děsně pálí v matice a prý umí číst 
myšlenky. A navíc se přihlásil do týmu Soto 
Alto! A kromě něho i šest dalších, vážně 
skvělých hráčů. Fotbaláky čeká důležitý zápas, 
který musejí vyhrát, aby se udrželi v lize. Jenže 
na soupisce může být jen devět hráčů a napětí 
v kabině by se dalo krájet. Podaří se Fotbalá
kům všechny nástrahy překonat a udržet tým 
pohromadě?

Fotbaláci jsou vtipná, poutavě napsaná 
ilustrovaná série, která vypráví o odhodlání, 
přátelství a spolupráci. Rozhodně bude bavit 
i ty, kdo fotbal nehrají, ale pokud fotbal 
miluješ, je to knížka pro tebe! Česky již vyšla 
Záhada usínajících rozhodčích (2018) a Záhada 
sedmi gólů do vlastní branky (červen 2019).

Roberto Santiago
(nar. 1968) je španělský spisovatel, 
scenárista, filmový režisér a drama
turg. Napsal přes dvacet románů pro 
děti a mládež a nedávno vydal svou 
první knihu pro dospělé čtenáře, 
soudní thriller Ana (2017, česky 2018). 
Největší úspěch slaví právě se sérií 
Fotbaláci, která má v současné době 
již dvanáct dílů a v domovském 

Španělsku se stala bestsellerem — 
prodalo se jí bezmála dva miliony 
výtisků. Série vychází ve dvanácti 
zemích.

Roberto Santiago
Fotbaláci 3: Záhada  
fantoma v bráně

9+
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vázaná / 250 stran
vychází v říjnu
349 Kč

„
Kniha nutí každého přemýšlet o svém vlastním životě 

a o místech, ve kterých se odehrával a odehrává, a také 
vylovit vzpomínky, které byly hodně hluboce zasunuty. 

Občas to není příjemné, ale o to je to důležitější.  
Adam Gebrian, architekt

Anna Beata Háblová
(nar. 1983) je architektka, urbanist
ka a básnířka. Její první odbornou 
knihou je mezižánrový titul Města 
zdí (2017) o historii, interpretaci 
a východiscích obchodních center 
ve vztahu k městu, zpracovaný 
formou esejů, povídek a komiksu. 
Básnickou tvorbu publikovala 
ve sbírkách Kry (2013), Rýhy (2015) 
a Nevypínejte (2018). Fejetony 
o architektuře a urbanismu 

přispívá do vysílání ČRo Vltava. 
Za architektonické návrhy 
i teoretické práce získala ceny 
Young Architect Award 2010, 
Young Planning Professionals 
Award 2012 a Juniorstav 2012. 
V pražském kulturním centru 
Dominikánská 8 moderuje večery 
s tématy poezie, umění a architek
tury. Žije v Praze.

Foto © Ladislav Zedník

Anna Beata Háblová
Nemísta měst

I nemísta měst mají své příběhy.
Kniha Nemísta měst z různých úhlů zkoumá 
téma všech opomíjených, pomíjivých a míje
ných prostorů měst. Některá vznikají nekon
cepční výstavbou, jiná jen tím, že chybí důvod 
k zastavení. Některá nás dráždí a odrazují, 
v jiných nacházíme únik před předvídatelností 
veřejného prostoru. Esejistické kapitoly 
( autorka se v nich opírá o klíčové zdroje 
z oboru architektury, urbanismu či exaktních 
urban studies, ale i filozofie, sociologie, 
ekonomie či geografie) uvozují povídková 
„zastavení“, která umožní na problematiku 
nahlédnout v rozšířené perspektivě. Rob se 
zabydlí v nevyužívaném prostoru železnič
ního křížení na periferii Londýna. Chang 
opustí tradiční rolničení a začne třídit plasty, 
s jejichž špínou a zápachem žije v důvěrné 
blízkosti. Pro Ramiho je uprchlický tábor 
vězením s unavenou nadějí na útěk. Ale je 

zde i řada dalších, pro které je potřeba vztahu 
s místem zásadní. Skrze místo, jeho historii 
a charakter totiž objevujeme to, čemu se říká 
domov, „naše místo“ ve světě. Jsou nemísta 
součástí přirozeného vývoje měst a v éře toků 
a sítí nutností, nebo jsou naopak důsledkem 
našeho selhání a bezradnosti? Téma, které 
autor ka pojednává, nechybně zaujme odbor
nou veřejnost (urbanisty, architekty, socio
logy), ale díky svému propojení s příběhy 
i další vnímavé čtenáře.„

Autorčin velmi čtivý 
fundovaný výklad vás bude 
bavit od začátku do konce, 
stejně jako vtipné ilustrace.  

Martina Marešová o knize 
Města zdí, Dolcevita.cz
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přeložil Radim Klekner
vázaná / 480 stran
vychází v listopadu
399 Kč

„
Mrazivé dějiny vývoje koncentračních táborů, založené 

na pamětech, archivních materiálech a rozsáhlém výzkumu. 
Přesvědčivé a silné dějiny krutosti a dehumanizace.  

Kirkus Reviews

Andrea Pitzerová
je americká publicistka a spiso
vatelka. Její články se objevují 
v The Washington Post, Vox, 
Slate, USA Today nebo Long‑
reads. V roce 2009 založila při 
harvardské Nie ma no vě nadaci 
pro žurnalistiku platformu pro 
narativní novinařinu Nieman 
Storyboard, kde tři roky působila 
jako šéfredaktorka. Dříve se také 
živila jako novinářka na volné 

noze, hudební kritička, portrétist
ka, překladatelka z francouzštiny, 
vedoucí prodejny hudebnin 
a instruktorka sebeobrany. Knižně 
debutovala v roce 2013 nadšeně 
přijatou knihou The Secret History 
of Vladimir Nabokov (Utajená 
minulost Vladimira Nabokova). 
Jedna dlouhá noc (2017) je zatím její 
nejnovější kniha.

Foto © Ulrike Wilson

Andrea Pitzerová
Jedna dlouhá noc
Obecné dějiny koncentračních táborů

Příběh nejtragičtější technologie dvacátého 
století
Během posledních sta let někde na světě vždy 
existoval minimálně jeden koncentrační tábor. 
O prvních moderních koncentračních tábo
rech se dá mluvit už na konci devatenáctého 
století, kdy se staly novou technickou součást
kou bitevní strategie. Válečná technologie se 
ale s každým desetiletím i kontextem vyvíje
la — co do apokalyptického rozsahu použití 
i pragmatického cynismu zřizujících vlád. 
Jedna dlouhá noc vypráví politické i lidské 
dějiny koncentračních táborů. Andrea Pitze
rová čerpala z archivních záznamů a po celém 
světě pořizovala rozhovory s pamětníky i od
borníky, nejen aby načrtla vývojovou osu této 
odpudivé technologie, ale hlavně aby ukázala 
strašlivou daň, kterou si vybrala na lidských 
životech. Své vyprávění začíná v roce 1892 
na Kubě a postupně se přesouvá na Filipíny, 

do Jižní Afriky, válečné Evropy, sovětských 
gulagů, až po dnešní tábory v Číně a Severní 
Koreji nebo věznici na Guantánamu. Pokaždé 
měly tábory ochránit místní obyvatelstvo 
nebo celé národy. Jejich pravý účel však byl 
jiný: koncentrační tábory byly a jsou nástro
jem politického útlaku, a dokonce likvidace. 
Místem, kde končí lidství.„

Andrea Pitzerová zachycuje 
fascinující dějiny a původ 

koncentračních táborů a sleduje 
jejich vývoj během více než 

století. Vyniká především 
tím, že dokáže tuto rozsáhlou 
historii soustředit na osobní, 

lidskou úroveň.  
Publishers Weekly
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přeložila Julie Tesla
brožovaná / 380 stran
vychází v říjnu
349 Kč

přeložil Daniel Řezníček
vázaná / 480 stran
vychází v listopadu
449 Kč

„
Alice Robbová se zaměřuje 
na historický a společenský 

význam snů a analyzuje výsledky 
posledních vědeckých výzkumů. 

Snaží se napravit náš často 
přehlíživý postoj k tomuto 

projevu nevědomí: Robbová 
ve své přesvědčivé a poutavě 

napsané knize ukazuje, že sny 
nejsou jen předmětem nudných 

rozhovorů o ničem.  
Vogue

Kdo jsme, když spíme?
Novinářka Alice Robbová se na jedné výzkum
né výpravě v Peru naučila lucidnímu snění, 
při němž si spící člověk uvědomuje svůj stav, 
a dokonce může ovlivňovat podobu vlastních 
snů. Pro Robbovou to byl matoucí a zároveň 
povznášející zážitek. Následující měsíce 
zasvětila studiu současného vědeckého poznání 
snů a nemohla si vybrat lepší chvíli: kognitivní 
vědci a psychologové se v současnosti začínají 
znovu zajímat o sny a snaží se pochopit, proč se 
nám zdají. Nesníme totiž náhodně, sny zjevně 
mají svůj účel. Pomáhají nám učit se, a dokonce 
i překonávat traumata. Robbová čerpá z histo
rických i aktuálních výzkumů, z vlastní i cizí 
zkušenosti a ukazuje, proč má snění pro naše 
duševní i tělesné zdraví zásadní význam.

Alice Robbová
je americká novinářka a publicis
tka. Její články zaměřené na vědu, 
psychologii a zdraví vycházejí 
v The Washington Post, The New Re‑
public, Foreign Policy, magazínech 
New York, Elle nebo Vogue. Proč 
sníme? (2018) je její první kniha.

Foto © Lynn Savarese

Alice Robbová
Proč sníme?
O síle našich nočních výprav

„
Více než ekonomickými dějinami 
nebo kronikou architektonických 

vylepšení a pracovních hnutí 
je Behemot velkolepým 
a ambiciózním popisem 

zanikajícího světa, který však 
stále živí národní představivost.  

The New York Times

I moderní civilizace si vychovala svého 
Behemota, svou vlastní nepřemožitelnou 
supící obludu, která zotročuje lidstvo a požírá 
zemi: továrnu.
Žijeme ve světě vyrobeném v továrně. Pocházejí 
z ní věci, které nás obklopují a bez nichž si 
nedovedeme představit moderní život. A i ten 
do značné míry pochází z továrny…

Historik Joshua B. Freeman v erudované 
a zároveň čtenářsky přístupné knize zkoumá 
moderní svět a jeho průmyslovou revoluci z ne
čekané perspektivy: prostřednictvím samotných 
továren. První mechanizované tkalcovské stavy, 
monstrózní ocelárny i současné plně automati
zované výrobní linky jsou přitom hlavními pro
tagonisty širšího příběhu moderní civilizace: 
určují podobu a hodnotu práce, a tudíž formují 
společenské vztahy i politiku, kousek po kous
ku požírají přírodní zdroje a neustále chrlí další 
a další věci — výrobky —, jež dnes definují člo
věka a ničí planetu.

Joshua B. Freeman
(nar. 1949) je americký historik. 
Ve svém díle se zaměřuje přede
vším na historii a sociologii práce. 
Na toto téma napsal řadu odborných 
článků a několik knih. Působí jako 
profesor historie na Queen’s College 
na City University of New York.

Foto © Josh Brown

Joshua B. Freeman
Behemot
Dějiny továrny a utváření moderního světa
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přeložil Vratislav Kadlec
brožovaná / 320 stran
vychází v září
329 Kč

Robert Webb
(nar. 1972) je britský komik, herec 
a spisovatel. Proslavil se zejména 
jako polovina komediální dvojice 
s Davidem Mitchellem. Společně 
stojí za seriály Peep Show, That 
Mitchell and Webb Look a řadou 
stand upových vystoupení.

Foto © Matt Crockett

Robert Webb
Jak nebýt kluk

Nebrečte, pijte pivo, nemluvte o svých 
citech, jezte maso, buďte tvrdí — a budou 
z vás chlapi. A nebo taky ne.
Britský komik Robert Webb se ohlíží 
za svým životem — od prvních školních 
lásek až po chvíli, kdy zjistí, jak skvělé je 
někoho rozesmát; od ztráty milované matky 
až po okamžik, kdy se sám stal manželem 
a otcem. A při vzpomínání rozebírá absurdní 
očekávání, se kterými se chlapci a muži celý 
život potýkají, a dělá si legraci ze všech 
nevyřčených pravidel mužství a chlapáctví.

Jak nebýt kluk je neuvěřitelně vtipná 
i dojemná kniha o pravidlech a vztazích, které 
z Roberta udělaly muže, o tom, co učíme své 
syny a dcery a že někdy se sice snažíme být 
nezlomnými hrdiny, ale ve skutečnosti se 
chováme jako buranští padouši. Webb v sobě 

zároveň nezapře komika: Jak nebýt kluk není 
ani tak společenská analýza jako spíše osobní 
zpověď, při níž se nejde pro vtip ani ostřejší 
slovo daleko. Ale ať už píše o sexu, vztazích, 
nebo vlastních emocích, vždy se kromě vtipné 
pointy snaží najít onu hranici, kde končí 
výchova sebevědomých a citlivých kluků 
a kde začíná toxická macho kultura.„

Jednoduše geniální. Opravdu 
jsem plakala. A opravdu 

jsem se smála nahlas. Je to 
hlubokomyslná, dojemná, 
osobní i všeobecně platná 

kniha. Moc se mi líbila.  
J. K. Rowlingová

„
Webbovo líčení sebe samého jako smolařského outsidera, 

který se snaží prodrat přes balvany po zatarasené cestě 
mužnosti, je živé a neuvěřitelně vtipné.  

The Guardian
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VRAŤ SE
Mozek a čtení v digitálním světě
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přeložila  
Romana Hegedüsová
brožovaná / 320 stran
vychází v říjnu
329 Kč

přeložil Martin Štefl
brožovaná / 300 stran
vychází v listopadu
399 Kč

„
Maryanne Wolfová nabízí 

přesvědčivý soupis kognitivních 
a sociálních výhod, které přináší 

hluboké čtení. Má pravdu, 
že digitální média automaticky 
neničí schopnost hluboce číst, 
a dokonce ji mohou vylepšit. 
Má ale také pravdu, že toho 

můžeme spoustu ztratit, když 
si nebudeme dávat pozor na to, 
jak zacházíme s technologiemi 

a co dělají ony s námi.  
The Washington Post

Digitální média nejsou zlo. Ale s dávkováním 
raději opatrně.
Spolu s rozšiřováním digitálních techno
logií se v posledních třiceti letech proměnil 
způsob, jakým konzumujeme média, včetně 
toho nejstaršího: textu. Dnes se čtení přelévá 
z platformy na platformu, mezi internetovým 
prohlížečem a e knihou, odehrává se především 
na obrazovkách a stimuluje mozek úplně jiným 
způsobem než soustředěná četba papírových 
knih nebo novin. Řada odborníků i laiků se 
obává, jaké důsledky budou nová média mít 
na naše intelektuální a kognitivní schopnosti.

Neuroložka a odbornice na proces čtení 
Maryanne Wolfová v knize Čtenáři, vrať se 
shrnuje dosavadní vědecké poznání o vlivu digi
tálních médií na proces čtení a lidský mozek. 
Nová média nechápe jako ohrožení, nýbrž jako 
výzvu: už tu s námi jsou, takže se s nimi musí
me naučit zacházet tak, aby nám dobře sloužily.

Maryanne Wolfová
(nar. 1950) vystudovala psycho
logii na Harvardu. Zaměřuje se 
na neurovědy, především na zkou
mání procesu čtení a dyslexie, 
a na toto téma napsala několik 
knih, z nichž nejznámější je best
seller Proust and the Squid (Proust 
a oliheň, 2007) o vlivu a důležitosti 
čtení pro lidský mozek.

Foto © Rod Searcey

Maryanne Wolfová
Čtenáři, vrať se
Mozek a čtení v digitálním světě

„
Kniha Stavět Romy Agrawalové se 

snaží ukázat, jak fungují stavby, 
o což se málokdy zajímáme. 

Autorka dokáže čtenáře 
nadchnout svou vášní pro vlastní 

obor a neobvykle přístupně 
zprostředkovat vhledy do světa 

stavebnictví, které přimějí 
spoustu čtenářů dívat se na svět 

kolem sebe jinýma očima.  
The Wall Street Journal

I obyčejná zeď může být fascinující.
Většinu života strávíme ve městech a budovách. 
Přejíždíme po mostech, čekáme na výtah, 
dýcháme v podzemních garážích, přivrtáváme 
poličku nebo se v práci díváme z okna — a stav
by i konstrukce, které nám toto všechno umož
ňují, téměř ani nevnímáme. Stavební inženýrka 
a popularizátorka Roma Agrawalová přibližuje 
čtenářům stavební technologie a principy kon
strukcí i jejich vývoj od pravěkých hliněných 
a proutěných chatrčí až po futuristické mrako
drapy a několikakilometrové mosty. Nejde jí 
přitom o architekturu, ale o odpověď na otázku: 
Jak to všechno funguje? Se stejnou jasností 
a vstřícností pak vysvětluje, proč nespadne dře
věná chalupa ani obrovský palác, jak se hloubí 
podhorský tunel a na co všechno se musí myslet 
při stavbě mostu. Zároveň vypráví o životech 
stavitelů a vynálezců, kteří zdokonalovali 
materiály i konstrukční principy například pro 
Panteon v Římě nebo Eiffelovu věž v Paříži.

Roma Agrawalová
(nar. 1983) je stavební inženýrka, kte
rá se podílí na přípravě a budování těch 
největších staveb na světě. Jejím zřejmě 
nejslavnějším projektem je londýnský 
mrakodrap The Shard — Střep. Kromě 
toho je známou propagátorkou oboru: 
píše popularizační články a vystupu
je v televizi nebo na konferencích typu 
TED. Stavět (2018) je její první kniha.

Foto © Johnny Ring

Roma Agrawalová
Stavět
Skryté příběhy budov
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Ukázka z knihy
Petra Křivku tedy vezou právě tam. Do Kou
nicových kolejí. Je v pracovním — tak jak šel 
do zaměstnání, samozřejmě.

Tam se odehraje útěk, který vejde do his
torie, protože za války se z Kounicových 
kolejí pokusí o útěk jen pár odvážných lidí. 
A všechny nakonec gestapáci stejně dopadnou 
a potrestají.

Kromě jednoho. Petra Křivky.

Luděk Navara
(nar. 1964) je novinář, scenárista 
a spisovatel literatury faktu, spolu
pracuje s Českou televizí a dení
kem Aktuálně.cz. Je nositelem 
novinářské Ceny Karla Havlíčka 
Borovského, Ceny Antonína Švehly 
a stříbrné Svatovojtěšské medaile. 
Napsal tři svazky Příběhů železné 
opony (2004, 2006, 2007), které se 
staly předlohou pro stejnojmenný 
televizní seriál.

Miroslav Kasáček
(nar. 1937) je zakladatelem 
občanského sdružení Paměť, 
které prostřednictvím konferencí, 
výstav a různých publikací mapuje 
a zveřejňuje příběhy komunistic
kého bezpráví. Před rokem 1989 
byl pro své postoje nucen pracovat 
v dělnických profesích na BVV, kde 
byl po revoluci jmenován ředitelem 
závodu výroby a montáže.

Foto archiv autorů

Po knihách Mlynáři 
od  Babic (2008), Příběhy tře‑
tího odboje (2010), Volavčí 
sítě (2012), biografické publi
kaci Na útěku (2014) o válečném 
letci a později jáchymovském 
vězni Josefu Bryksovi vydali 
autoři v roce 2016 dramatický 
příběh o dvou kněžích popra
vených v padesátých letech, 
Janu Bulovi a Václavu Drbo lovi, 
A přece budu blízko.

Luděk Navara, Miroslav Kasáček
Musím jít odvážně vpřed!
Tragický osud bojovníka Petra Křivky

Hrdina prvního, druhého i třetího odboje, 
později „vězeň z Cejlu“
Když se Petr Křivka dozvěděl, že bude 
popraven, přál si být zastřelen. Jak se 
na vojáka  sluší. Byl totiž bojovníkem celý 
život; po první světové válce se jako dobro
volník účastnil bojů o Slovensko za vznikající 
republiku, v době nacistické okupace se 
zapojuje do odboje a za dramatických 
okolností utíká z protektorátu. V Anglii 
působil v ochrance prezidenta Beneše. Když 
po komunistickém převratu v únoru 1948 
začal plánovat další odboj, stal se obětí gran
diózní provokace agentů tajné policie, kteří 
za pomoci volavčích sítí dostali do vězení 
téměř dvě stovky svobodně smýšlejících lidí, 
dva muže na popraviště a jednoho dohnali 
k sebevraždě. Petr Křivka se stal jedním 
ze dvou popravených. Navzdory svému přání 

byl oběšen dne 21. července 1951 v Brně 
na Cejlu.

Publikaci doprovází množství dobových 
dokumentů, archiválií a fotografií, které 
dosud nebyly publikovány. Kniha vychází 
ve spolupráci s nakladatelstvím Academia.„

Hrůzu institucionalizované 
nespravedlnosti publikace 

neukazuje jako zaprášenou 
archiválii, ale aktuální 

podobenství o tom, jak vratká 
může být spravedlnost a jaká 
někdy bývá cena za odvahu.  

Aleš Palán o knize A přece budu 
blízko, Hospodářské noviny
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Populárně ‑naučná Odborná

přeložili Vojtěch Ettler  
a Milan Děžinský
vázaná / 260 stran
vychází v září
299 Kč

brožovaná / 320 stran
vychází v listopadu
299 Kč

„
Všeobecně tradovaný pohled, 

že čtení je velebná samota, kdy 
člověk sedí v křesle a pouze čte, 
neplatí. Kniha propojuje různé 
instituce, je silnou sociální misí.  

Jiří Trávníček

Je čtenářství u nás v úpadku, nebo není?
Publikace přináší výsledky zatím posledního 
reprezentativního statistického šetření české 
dospělé populace. Shrnuje základní data 
a poznatky z výzkumů předchozích (2007, 2010, 
2013) a přináší nové, aktuální. V daleko větší 
míře se věnuje čtení v digitálním prostředí, 
našemu vztahu k e knihám a audioknihám. 
Hlavním tématem je však čtenářská socializace: 
co hraje největší roli v tom, že se stáváme 
čtenáři, jaké místo při tom zaujímá rodina, jaký 
je náš vztah ke škole (a povinné četbě), jak je 
důležitý obraz rodičů, který si odnášíme do do
spělého života. Nechybějí pohledy za hranice 
České republiky, stejně jako rámcující úvahy 
o tom, co se dnes s naší čtenářskou kulturou 
děje: Upadá, nebo neupadá? Kam se posouvá? 
Mění se její celková povaha?

Jiří Trávníček
(nar. 1960) je literární vědec 
a kritik, editor a vysokoškolský 
učitel. Je autorem několika knih, 
např. Poezie poslední možnosti 
(1996), Příběh je mrtev? (2003), 
Knihy a jejich lidé (2013), Knihy 
kupovati (2014, se Zdeňkem 
Šimečkem), Česká čtenářská repub‑
lika (2017), a spoluautorem dvou 
knižních rozhovorů (s Arnoštem 
Goldflamem a Dušanem Šlosarem). 

V současné době je členem dvou 
mezinárodních týmů zabývajících 
se čtenářstvím. Výsledky svých 
čtenářských výzkumů publikoval 
ve třech knihách: Čteme? (2008), 
Čtenáři a internauti (2011) a Pře‑
knížko váno (2014).

Foto © Robert Sedmík

„
Hned jsem věděla, že jsem narazila 

na láskyplnou upřímnost, a víc 
už není potřeba. Je vzácné setkat se 
s takovým respektem vůči přírodě.  

Rosamund Youngová, autorka knihy 
Tajný život krav

Skromná a meditativní oslava života, přírody 
a záhadných tvorů z podzemí
Krtci jsou sice obyčejná, ale přesto záhadná 
stvoření. Jejich zvyky jsou nevyzpytatelné, 
mají bizarní těla a jsou to naprostí samotáři. 
Spisovatel a zahradník Marc Hamer se jim 
přiblížil víc než kdo jiný. Nejen kvůli své letité 
zahradnické praxi, ale i díky zkušenosti vesnic
kého chlapce bez domova, zvyklého přespávat 
v remízkách a toulat se otevřenou krajinou. 
Během let se Hamer o malých hebkých tvorech 
z podzemních temnot naučil opravdu hodně, 
stejně jako o pověrách, které krtky obklopují. 
Práce na zahradách vyškolila Marka Hamera 
nejen v chytání škůdců, ale i v občasné životní 
nutnosti přijímat věci (a krtky) takové, jaké 
(jací) jsou. Kniha Jak chytit krtka pojednává 
nakonec možná více o lidech zahrabaných 
ve svých životech než o krtcích samotných.

Marc Hamer
je básník, spisovatel, zahradník 
a chytač krtků ze severu Anglie. 
V mládí žil rok jako bezdomovec 
a poté vystudoval dějiny umění. 
Pracoval na železnici a v železár
nách, prodával grilovaná kuřata, 
působil v galeriích, marketingu, 
grafickém designu, jako re
daktor a učitel tvůrčího psaní 
ve věznici v Cardiffu. Je členem 
Britské společnosti pro haiku. 

Časopisecky mu vyšla řada básní 
a textů, Jak chytit krtka (2019) je 
jeho knižní debut.

Foto © Kate Hamer

Jiří Trávníček
Rodina, škola, knihovna
Náš vztah ke čtení a co ho ovlivňuje (2018)

Marc Hamer
Jak chytit krtka
A najít v přírodě sám sebe
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Odborná Odborná

brožovaná / 180 stran
vychází v listopadu
269 Kč

brožovaná / 300 stran
vychází v listopadu
349 Kč

„
Po celá staletí se Ofélie zjevuje 

snivcům a básníkům plující 
po potoce, ověnčena květy, 

s vlasy rozpuštěnými po hladině.  
Gaston Bachelard, Voda a sny

Spojení ženství, vody a smrti
Kniha Ofélie a její sestry je výsledkem několika
letého odborného zájmu Radka Malého o tento 
motiv a jeho zobrazení v evropské literatuře. 
„Krásná utonulá“ nabývá několika základních 
podob: vedle mnohočetného uměleckého zpra
cování postavy samotné Ofélie ze Shakespea
rova dramatu Hamlet jde o postavu takzvané 
Neznámé ze Seiny, jíž ve své básnické skladbě 
vzdal hold Vítězslav Nezval. Předobrazem obou 
figur jsou pak postavy mořských panen, které 
lákají muže do záhuby. Vrchol kultu utonulé 
dívky autor spatřuje v poezii německého expre
sionismu, avšak vypovídá i o fascinaci českých 
básníků tímto motivem (např. Vladimíra Holana 
nebo Jana Skácela).

Radek Malý
(nar. 1977) je literární vědec, 
překladatel a spisovatel. 
Jeho odborný zájem směřuje 
ke komparatistice, translatologii 
a literatuře pro děti a mládež. 
Do češtiny přeložil několik klasiků 
německy psané poezie a dvěma 
z nich, Paulu Celanovi a Georgu 
Traklovi, věnoval i odborné knihy. 
Je nositelem Ceny Jiřího Ortena 
za sbírku Vraní zpěvy (2002) a dvou 

Liter ve výročních knižních cenách 
Magnesia Litera za sbírku Větrní 
(Zcestné verše) (2005) a za knihu pro 
děti Listonoš vítr (2011).

Foto © Dušan Šimánek

Radek Malý
Ofélie a její sestry
Motiv utonulé dívky v evropské a české poezii

„
Málokterý spisovatel vytvořil 

tak bohaté a mnohotvárné dílo 
jako Philip Roth. A málokterý 

je zároveň předmětem tak 
protichůdných výkladů.

Život a dílo mistra moderní prózy
První česká monografie věnovaná tvorbě 
jednoho z nejvýznamnějších autorů moderního 
románu Philipu Rothovi (1933—2018) shrnuje 
auto rovu uměleckou dráhu, pokouší se utřídit 
jeho obsáhlé dílo a postihnout jednotlivé tvůrčí 
etapy spojené se změnami témat a částečně 
i stylu. Kniha nabízí interpretaci klíčových 
próz, postavenou na hledání typických rothov
ských témat, a to jak v perspektivě konkrétní 
spisovatelovy tvůrčí etapy, tak celého díla. 
Sýkora zasazuje Rothovo dílo do širšího kon
textu americké literatury, věnuje se jeho dobové 
kritické reflexi a nevyhýbá se ani možnosti 
hledat interpretační klíč ve spisovatelově životě.

Michal Sýkora
(nar. 1971) působí na Filozofické 
fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci. Zabývá se zejména 
moderním románem dvacátého sto
letí. Vydal dvoudílnou monografii 
věnovanou Vladimiru Nabokovovi 
(2002, 2004) a soubor studií Vize 
řádu světa v moderní próze (2006). 
Odborně se věnuje také detektiv
nímu žánru a spolu s kolektivem 
studentů připravil dvoudílnou 

publikaci Britské detektivky. Od ro‑
mánu k televizní sérii (2012, 2013). 
Vedle odborných publikací je také 
autorem čtenářsky úspěšné série 
detektivních románů s komisařkou 
Výrovou, kterou zfilmovala Česká 
televize.

Foto © Milena Valušková

Michal Sýkora
Philip Roth
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„
Skutečnost dospěla ve své 

hnilobě stavu tak kritického, 
že by bylo zločinem, 

kdyby umělec nevyslovil 
svoje stanovisko.  

ze hry Caesar„
Tvoje vina, že myslíš a že říkáš 

nahlas, co si myslíš.  
ze hry Balada z hadrů

Osvobozené divadlo (1926—1948)
Z náhodného studentského podniku 
Jiřího Voskovce a Jana Wericha 
vznikla revuální scéna, která se 
stala mluvčím jedné generace. 
V historických hrách svérázné 
autorské dvojice se skrýval obraz 
přítomnosti, zatímco jejich aktuální 
politická satira, založená na dyna
mické improvizaci, slovní komice, 
grotesce a parodii, rozesmávala 
publikum, ale nezesměšňovala.

vázaná / 460 stran
vychází v listopadu
349 Kč

Karolina Světlá (1830—1899) je oprávněně po
važována za zakladatelskou osobnost české 
románové prózy. Její první prací, ve které 
plně zvládla románovou kompozici a výstav
bu charakterů, je Vesnický román (časopisec
ky 1867, knižně 1869). Dramatický, úsporně 
vyprávěný příběh je zasazen do odlehlého 
venkovského kraje pod Ještědem, který — 
na rozdíl od romanticky zobecňujících 
venkovských povídek B. Němcové, F. Pravdy 
nebo V. Hálka — Světlá novátorsky vykreslila 
se zřetelem k jeho přírodní a národopisné 
specifičnosti. Jako „první český klasický 
román“ byl Vesnický román kladně přijat 
čtenáři i kritikou a jeho úspěch nepřekryly 
ani pozdější autorčiny práce.

 vázaná / 280 stran / vychází v listopadu / 299 Kč

Karolina Světlá
Vesnický román

Bůh mně ústa má 
otevříti může
Výbor z českých nedělních postil  
prvních dvou třetin 18. století

První dvě třetiny osmnáctého století náleží 
k poměrně opomíjeným obdobím českých 
literárních dějin. Kazatelé se snažili své 
posluchače poučit a duchovně směrovat: 
využívali různých formálních i obsahových 
prostředků, aby získali jejich trvalejší 
pozornost, promyšleně útočili na jejich 
city, ale zároveň je chtěli pobavit. Moderní 
zpřístupnění kázání představí barokní 
literaturu i kulturu v poněkud jiném světle, 
než jak ji dosud známe. Výběr textů je 
zúžen na kázání v českém jazyce, obsahuje 
promluvy z postily Račínovy, Nitschovy, 
Axlarovy, Bilovského, Veselého, Damascena 
Marka, Kelského, Koniášovy, Pellischottiho, 
Táborského a Fabritiovy.

 vázaná / 450 stran / vychází v listopadu / 349 Kč

Nestárnoucí politická satira a originální smysl 
pro humor
Soubor čtyř her z období vrcholné tvůrčí spolu
práce Jiřího Voskovce a Jana Wericha:
• improvizovaná parodie Vest pocket 
 revue (1927) představuje volný proud hraných 
a zpívaných výjevů z cesty kolem světa, během 
níž se zuřivý fotograf snaží získat snímek 
slavného spisovatele;
• romantická groteskní revue Golem (1931), 
zasazená do tajemných kulis rudolfínské Prahy, 
předznamenává budoucí filmovou komedii 
Císařův pekař — Pekařův císař;
• útočně parodická férie z antického Říma 
Caesar (1932) o politických machinacích, 
ko rupci, bezpáteřnosti a prosazování osob
ních zájmů na úkor státu nahrává mnohým 
aktualizacím;
• vzpurná, a přesto lyrická sociální satira 
Balada z hadrů (1935) zachycuje milostnou 
epizodu ze života prokletého francouzského 
básníka Françoise Villona, a přitom alegoricky 
varuje před umlčováním umělce intelektuála 
v totalitní společnosti.

Česká knižnice

Jiří Voskovec,  
Jan Werich
Čtyři hry
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Poezie

vázaná / 4 × 100 stran
vychází v říjnu
799 Kč

brožovaná / 108 stran
vychází v prosinci
249 Kč

„
Spisovatel se potřebuje vyjádřit, 
básník vyzářit. Ti nejlepší papír 

úplně spálí, ale pořád zbývá dost 
střídmých, zato zdatných zářičů. 

Jejich spektrum NČB předkládají.  
Adam El Chaar, Tvar

Radek Fridrich
(nar. 1968) je básník, výtvarník, edi
tor, pedagog a germanista. Ve své 
tvorbě akcentuje severní Čechy 
a krajinu bývalých Sudet. Za sbírku 
Krooa krooa (2011) získal cenu 
Magnesia Litera. Žije v Děčíně.

Dan Jedlička
(nar. 1973) je básník, překladatel 
a redaktor. Od roku 2006 se podílí 
na činnosti nakladatelství Perplex. 
Jeho sbírka Sbohem malé nic (2014) 
byla nominována na cenu Magnesia 
Litera. Žije v Opavě.

Tradiční ročenka v nové podobě
Projekt Nejlepších českých básní v loňském roce 
dospěl k prvním kulatinám a vzhledem k jeho 
arbitrovi, undergroundové legendě J. H. Krchov
skému, se na básnické scéně objevilo podezření, 
zda za ročenkou nevyzvání umíráček. Nakonec 
měl pravdu publicista Karel Škrabal, který 
konstatoval: „Pokud budou Nejlepší české básně 
umírat tak dlouho, jak o umírání píše ve svých 
básních J. H. Krchovský, nemusíme se o ně bát!“ 
Milovaná i nenáviděná antologie tedy znovu 
stojí na startovní čáře. Snad není bez ceny, 
že projekt se v průběhu let nedrží zcela rigidně 
pravidel, která byla v roce 2009 přijata jako 
východisko. A přítomná dvojice editorů slibuje 
další inovace. Deklaruje, že „jedenáctá reinkar
nace svazku se již tradičně pokusí zapředstírat 
výběr z toho nejzajímavějšího, co se v naší 
poezii v uplynulém roce objevilo ve sbírkách, 
časopisech i na internetu; oba editoři si bolestně 
uvědomují, že dobrá báseň se od básně nejlepší 
liší zejména osobou vybírajícího; ke svěřenému 
úkolu tedy přistupují se zdravou praktičností 
a uměřeným optimismem“. Za zmínku stojí 
i to, že grafické úpravy se ujal mladý designér 
Matej Vojtuš.

Radek Fridrich,  
Daniel Jedlička (eds.)
Nejlepší české  
básně 2019

„
Blatný může být tím 

autorem z minulosti, který 
ke dnešku mluví srozumitelně.  

Aleš Palán, Hospodářské noviny

Výpravný box s prvními sbírkami básníka
Letos oslaví sté výročí narození legendární 
„básník Brna“, jak se Blatnému často říká. 
Ve dvaceti letech debutoval sbírkou Paní 
 Jitřenka, rok poté vydal Melancholické pro‑
cházky, knihu, která mu zajistila doživotní 
proslulost. Poválečná sbírka Tento večer vznikla 
z větší části v letech okupačních, i proto je jejím 
základním rysem existenciální pustota. Posled
ní předemigrační kniha Hledání přítomného 
času je dokladem zápasu v hektických letech, 
která bezprostředně předcházela komunistic
kému puči a Blatného odchodu 29. března 1948, 
za nějž ho stihl zarputilý hněv vládců. Jeho 
knihy zmizely, jeho jméno přestalo existovat. 
I po letech svobody je faktem, že nejslavnější 
Melancholické procházky vyšly po roce 1941 
samostatně jen dvakrát: v roce 1968 a 1990, 
zbývající tři sbírky už podruhé v samostatné 
reedici nevyšly nikdy. Navzdory setrvalému 
zájmu o Blatného dílo se tyto starší tituly čas 
od času objeví jen jako předražený antikvární 
artikl. Výročí, náprava tohoto stavu, forma vy
dání i kooperace dvou prestižních brněnských 
nakladatelství, Host a Druhé město, má svůj 
více než symbolický význam.

Ivan Blatný
(1919—1990) patří k největším 
básníkům české řeči minulého 
století. Jeho osud je zároveň jedním 
z nejtragičtějších. Od jara 1948 žil 
ve Velké Británii, kde požádal o po
litický azyl. Brzy u něj propukla 
duševní choroba a od roku 1954 
pobýval v psychiatrických ústavech, 
kde v létě 1990 také zemřel. 
Za svého „druhého života“ se tak 
mohl ze svých nových básní těšit 

už jen ve dvou titulech vydaných 
v exilu. Sešity, do kterých celá léta 
vskrytu zapisoval tisíce veršů, byly 
zevrubně edičně zpracovány a vydá
ny až po jeho smrti. Vyčerpávající 
zprávu o Blatného životě a díle 
podal spisovatel Martin Reiner 
v úspěšném románu Básník (2014).

Poezie

Ivan Blatný
První čtyři
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Poezie

Zeno Kaprál (nar. 1942), básník, autor scéná
řů a fejetonů a kdysi též souputník  takzvané 
„brněnské bohémy“, je zde se svojí no
vou sbírkou. Příznivcům poezie je znám 
jako  autor formálně vycizelované poetiky. 
Jeho „elegie“ však vykazuje znaky „podivu
hodného obratu“, který česká literatura zná 
například z pozdního díla Jaroslava Seiferta. 
V čase bilancování se autorův styl stává prů
zračnějším a se čtenářem komunikuje více než 
kdykoli předtím. Generační druh, divadelník 
Arnošt Goldflam, na okraj jeho poslední tvor
by poznamenává: „Jeho jazyk je bohatý, ob
razy až manýristické, sdělení lakonické, ale 
někdy se neočekávaně zatne do srdce. Kaprál 
je básník, jakých nemáme mnoho!“

 brožovaná / 100 stran / vychází v srpnu / 219 Kč

Zeno Kaprál
Elegie naruby

Kolik dnes váží slova, která nechtějí být dal
ší solí do ran? Co dnes v poezii znamená 
„nešokovaná růže“? Marta Veselá Jirousová 
o sobě a světě kolem svědčí skrze „duchov
ní botaniku“. Inspiruje se Mými přáteli Jaku
ba Dem la, šém pro každou z básní nachází 
v Písmu. Jistý východní mistr se prý chys
tal učit, ale místo toho ukázal květinu a pak 
už neřekl vůbec nic. Ti, kdo chtěli, pocho
pili. Básnířka (nar. 1981) přišla na svět v umě
lecky založené rodině. Dětství prožila ve Sta
ré Říši, vystudovala český jazyk a výtvarnou 
výchovu na Pdf UP, působí na základní ško
le. Vydala básnické sbírky Děti deště (2013), 
Pro cházka s andělem (2007) a knihu pro děti 
Pět domů (2016).

 brožovaná / 80 stran / vychází v září / 199 Kč

Marta Veselá 
Jirousová
Zahrada

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

Uvedené ceny knih jsou pouze orientační.

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

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

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

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

Host — vydavatelství, s. r. o.
Radlas 5, 602 00 Brno
tel./fax: +420 545 212 747
tel.: +420 733 715 765
e-mail: nakladatelstvi@hostbrno.cz
www.hostbrno.cz

Přejeme
podmanivý 

příběh
půvabnou 
pohádku  

příval
poezie 
prostě

prolistovat
podzim
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literární 
měsíčník 
host

výhodné předplatné 
na casopishost.cz

% 
na veškerou produkci 
nakladatelství host

K věci 
Mohou spisovatelé 
zachránit Evropu?

Jaroslav Rudiš 
Lidé trpí historickou 

blbostí

Historie 

Whitmanovi  

host
literární měsíčníční íkíkí

* Literatura  
na export

Téma 
Postkolonialismus 

Černé svědomí Evropy

Reportáž  
Terezy Boučkové  

z Afriky

Bilance  
české literatury 

roku 2018

host
literární měsíčník

únor 2019
109 Kč

*2

Petříček Filosof 
jako svědek krize

host
literární měsíčník

květen 2019
109 Kč

*5

Básně  
Michela Houellebeqa 

v překladu Sáry Vybíralové

Rozhovor se slovenskou 
spisovatelkou Etelou 

Farkašovou

Světové premiéra 
povídky Michela Fabera 

v překladu Viktora Janiše

Mario 
Vargas Llosa


