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Dobří čtenáři!
České literatuře roste sebevědomí. Právem.
O její kvalitě svědčí zájem recenzentů, bloge‑
rů, instagramerů či youtuberů, ale především
vás, čtenářů. Čeští autoři dnes suverénně vlád‑
nou žebříčkům prodejnosti, a jestliže ještě
donedávna četli v temných barech pro několik
svých známých, nyní se na jejich podpisy stojí
dlouhé fronty. Téměř skokově se proměňují
žánry fantasy, krimi, literatura faktu či dětská
literatura. A pokud jsme před pár lety měli
občas problém vybrat mezi zaslanými ruko‑
pisy nadějné mladé autory, nyní je bohužel
musíme často odmítat.
Třicet let přímého kontaktu s tím
aktuálně nejlepším ze světové literatury
nemohlo českou literaturu nepoznamenat.

A stejně tak i vás, její čtenáře. I vám vzrostlo
sebevědomí a přirozeně očekáváte, že to,
co se děje jinde, najdete i v domácí lite‑
ratuře. A chcete víc. Už nejen knihy jako
kratochvilnou zábavu, která skončí v koši
na nádraží, ale tituly, které sdělují i něco
podstatného o vašich životech tady a teď
a k nimž se budete třeba i vracet.
Ediční plán na jaro 2020 jsme proto při‑
pravili tak, aby se česká literatura všech žánrů
přirozeně prolínala s tím nejlepším, co se nám
podařilo vybrat z literatury světové. Věříme
přitom, že jde o plán natolik sebevědomý, aby
uspokojil vaše vysoké nároky.
Miroslav Balaštík,
šéfredaktor
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Román o pomalém, ale neúprosném
upadání do šílenství.

Alena Vrabcová doporučuje
V roce 2019 nám v Hostu
udělala radost mimořádná událost:
polská spisovatelka Olga Tokarczu‑
ková získala Nobelovu cenu za lite‑
raturu. Letos se můžete těšit na její
Bizarní povídky. Na květnovém
Světě knihy můžete autorku potkat
i osobně. Kvůli stejnému knižnímu
svátku navštíví Česko také Jakub
Szamałek, od něhož připravujeme
knihu Ať se rozhodneš jakkoli.
A do Prahy se chystá i Takis
Würger. Jeho první román Klub
(2019) byl pro mě vítaným překva‑
pením současné německé beletrie.
Stelly jsem se proto nemohla dočkat
a začetla jsem se hned, jakmile
k nám dorazil překlad, ani jsem
nečekala na zredigovanou verzi.
V Německu tato kniha oceňovaného
spisovatele a reportéra vyvolala
značné kontroverze, odehrává se
totiž v době holokaustu a pojednává
o těžkém dilematu Židovky, která
popisované události skutečně proži‑
la: Udávat, nebo neudávat jiné Židy?
A co když je v sázce vaše rodina?
To vše vyprávěné z pohledu muže,
který se do Stelly zamiloval.

„

Takis Würger vypráví
křehký příběh lásky
v časech, kdy vlastně pro
lásku není místo; ona si
však svůj prostor přesto
najde. Navzdory hrůze,
zradě a smrti.
Martin Spieß, spisovatel
o knize Stella

KUKAČKA
NATALIE
DANIELSOVÁ
HOST

Kukačka
Představte si, že máte krásnou
rodinu, skvělou nejlepší kamarádku
a život vypadá fajn. Najednou se
probudíte na psychiatrii, nic si
nepamatujete a všichni se na vás
dívají jako na zločince. Přesně to se
stane hlavní hrdince psychothrilleru
Kukačka. Vztahy mezi ženami,
matkami, otci a dětmi, útrapy
rodičovství, ale i humorné scénky
z rodinného života se proplétají pří‑
během ženy, jejíž osud mě nečekaně
silně zasáhl.

Velkou radost mám také z toho,
že právě u nás bude vycházet nová
série Krysy apokalypsy Zuzany
Hartmanové. Ta si svou dosavadní
tvorbou vydobyla nálepku naděje
české fantastiky a v románu Před
bouří ukazuje, že to nemusí být
konečná. O originální světy a silné
postavy je vždycky nouze a právě
v tom její pojetí fantasy vyniká.
Románem Říše popela vy‑
vrcholí trilogie Anthonyho Ryana
Draconis Memoria. A bude to zakon‑
čení vskutku monumentální, které
potěší jak fanoušky dobrodružné
steampunkové linie, tak milovníky
draků a ohromujících bitev.
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skrz
prázdnotu

S. K. Vaughn
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Jiří Štěpán doporučuje
Ve fantastice na sebe
stále více poutají pozornost čeští
autoři a nejinak je tomu i v tomto
edičním plánu.
Proto se velmi těším na nový
román Meta od Pavla Bareše, jímž
tento autor vstupuje do české
současnosti a skrze fantastické
prvky poukazuje na problémy,
které naši společnost nepředstavují
zrovna v nejlepším světle. Věřím,
že tento odskok mimo svět Barešova
Projektu Kronos bude knihou, o níž
se bude nejen mluvit, ale mnozí se
nad ní i zamyslí.

Skrz prázdnotu
Možnosti sci‑fi jsou nejspíš
nekonečné, ale i tak se rádi vracíme
k příběhům o souboji osamělého
člověka s neznámým vesmírem.
Protože ty jsou nám blízké v tom,
že při jejich čtení často objevíme
i kus sebe samých. A přesně
takový je i román S. K. Vaughna
Skrz prázdnotu.

„

Ta książka zabierze cię w niezwykłą
podróż w głąb ziemi. Spotkasz tam
grotołazów, górników i… pasażerów
metra. Znajdziesz skamieniałe kości
dinozaurów, zabytkowe przedmioty
sprzed setek lat i jadalne korzenie.
Zajrzysz do podziemnych nor i norek,
zapuścisz się w labirynty jaskiń
i zjedziesz na dno najgłębszej kopalni
świata. Ogromne ilustracje i pełne
szczegółów przekroje poprowadzą cię
coraz głębiej i głębiej, od cienkiej
warstwy gleby tuż pod stopami aż do
gorącego jądra Ziemi. Przejdź przez nie,
by zobaczyć, co kryje się… POD WODĄ.
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Pavla Nejedlá doporučuje
Letošní jaro bude obzvlášť
zelené! Zazelenají se nejen louky
a záhony, ale i pulty knihkupectví.
Zásluhu na tom budou mít i naše
novinky pro děti, jedna zelenější
a krásnější než druhá. Ve zdánlivě
beznadějné betonové džungli velko‑
města vyroste Májina zahrada. Zá‑
hadu Uloupeného lupení budou mezi
stvoly a lodyhami řešit kapesní
detektivové Róza a Sam. Říši rostlin
prozkoumají i budoucí akademici:
právě pro ně na jaře vyraší Rostliny
cestovatelky — naučná kniha pro
malé rozumbrady, kterým už někdy
vrtalo hlavou, proč některá semínka
létají, jiná plavou a jiná se zuby
nehty drží na svetru. A to nejlepší
a nejzelenější nakonec: na jaře do‑
razí i nová velkoformátová knížka
manželů Mizielińských, autorů vele‑
úspěšných Map — tentokrát budeme
prozkoumávat do posledního lístku
a šišky národní parky světa v knize
Cesta do divočiny!
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★ ZA

CESTA DO DIVOČINY

Radek Štěpánek doporučuje
Na festivalu Česká vlna
jsme letos na podzim představili
mimořádně silné tituly našich
předních autorů. Chtěli jsme se
podělit o radost z toho, že zájem
o české autory a jejich knihy stoupá
a že stoupá také jejich kvalita.
Věřím, že i tituly, které
připravujeme na první polo‑
letí roku 2020, vyvolají v moři
české literatury bouři. Najdete
zde nové romány Jiřího Hájíčka
Plachetnice na vinětách nebo
Vrány Petry Dvořákové a na své si
přijdou i milovníci dokumentárních
povídek Miloše Doležala. Ten se
vrací do období konce protektorátu
s knihou Do posledních sil. V téže
době se odehrává také komorně
laděný příběh jednoho milostného
trojúhelníku v románu Jakuby
Katalpy Zuzanin dech.
Jsem rád, že prostor na jaře
dostanou i výrazné knižní debuty:
romány Kristiny Májové a Ivy Hadj
Moussa. Její kniha Šalina do stanice
touha je navíc plná humoru, který
je v české literatuře stále vzácným
kořením.
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Zdeněk Staszek doporučuje
Nakladatel neovlivňuje jen to,
co lidé čtou, ale občas i to, o čem
se ve společnosti mluví. Jsem proto
rád, že vydáváme mezinárodní
bestseller Davida Wallace‑Wellse
Neobyvatelná Země — jestli by se
o něčem mělo mluvit mnohem
víc, tak právě o klimatické krizi.
A neznám lepšího (a děsivějšího)
průvodce, než je právě Wallace
‑Wells. Kniha Neobyvatelná Země
je také prvním titulem v nové edici
KLIMAX: o klimatu totiž hodláme
mluvit víc a víc.

„

Neobyvatelná Země je
ta nejděsivější kniha,
jakou jsem kdy četl. Její
předmět je klimatická
změna, metoda je
věděcká, čte se však jako
Starý zákon. Je to pečlivě
vyzdrojovaná a zároveň
napínavá přehlídka
vršících se katastrof,
které brzy pohltí naši
oteplující se planetu.
The New York Times

59,90 zł
ISBN 978-83-63696-91-7

Je to nejlepší thriller
o přežití, jaký jsem
od vydání Marťana četl.
John Marrs,
autor bestselleru
Spřízněné duše o knize
Skrz prázdnotu
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Jiří Hájíček
Plachetnice na vinětách

„

Jiří
Hájíček

jako neschopnost někomu sdělit a vysvětlit
svou životní situaci. Jako uvíznutí v čase, kdy
na ni z minulosti doléhají vzdálené i nedávné
„Hájíček je jazykově kultivovaný,
vzpomínky — a z druhé strany, prostřednic‑
má smysl pro dramatičnost událostí a svou pointu umí ‚držet‘
tvím rodičů, vyhlídky na stáří a selhávající
do posledních odstavců
zdraví. V rodinné tradici silných mužských
vyprávění.“
vzorů Marie přemítá o minulosti a současně
— Milan Jungmann, Tvar
se ptá, jak žít dál a co si počít se „shakespea‑
rovskou láskou“…
Odklon od velkých společenských témat a přesun
do intimity příběhů, které jsou více osobní a niterné. To, co bylo patrné už v románu Dešťová hůl,
platí v ještě větší míře pro Hájíčkovu novou knihu.
Prožijeme v ní jeden rok s docentkou literatury
Marií, která se z Prahy stále častěji vrací do vesnice
svého dětství, chce konečně urovnat vztahy se svou
sestrou a postarat se o rodiče — dominantního
otce a mírnou, obětavou matku. A také se pokouší
srovnat se svou náhlou osamělostí. Tu vnímá Marie především jako neschopnost sdělit a vysvětlit
někomu svou životní situaci. Jako uvíznutí v čase,
kdy z minulosti na ni dosahují vzpomínky, vzdálené i docela nedávné, a z druhé strany, prostřednictvím rodičů, vyhlídky stáří a selhávajícího zdraví.
V rodinné tradici silných mužských vzorů přemýšlí
Marie o minulosti a současně se ptá, jak žít dál
a co si počít se „shakespearovskou láskou“…

Odklon od velkých společenských
témat a přesun do intimity
příběhů, které jsou více osobní
a niterné. To, co bylo patrné
už v románu Dešťová hůl, platí
v ještě větší míře pro Hájíčkovu
novou knihu.

*
Plachetnice
na vinětách

Vzdálenost mezi lidmi může být bezbřehá.
Marie, čerstvě rozvedená sedmačtyřicetiletá
docentka literatury, se přes léto neplánovaně
ocitá v poloprázdném bytě své sestry v Čes‑
kém Krumlově. Dojíždí odtud na venkov
za těžce nemocnými rodiči a ve volných
chvílích brouzdá mezi davy turistů maleb‑
nými krumlovskými uličkami. Seznámí se
přitom s mladičkým knihkupcem Filipem.
Jejich začínající románek dýchá atmosférou
horkého července a je protkaný četnými
literárními konotacemi.
Z Prahy se Marie stále častěji vrací
do vesnice svého dětství, kde chce konečně
urovnat vztahy se svou sestrou a postarat se
o rodiče — dominantního otce a mírnou, obě‑
tavou matku. A také se pokouší vyrovnat se
svou náhlou osamělostí. Tu vnímá především

vázaná / 300 stran
vychází v dubnu
349 Kč

Jiří
Hájíček
—
Plachetnice
na vinětách
Host

349 Kč
isbn 978-80-275-0209-7

Jiří Hájíček
(nar. 1967) vyrůstal na jihočeském
venkově, kde později i pracoval.
V současnosti žije v Českých
Budějovicích. Od konce devadesá‑
tých let vydal tři sbírky povídek,
Snídaně na refýži (1998), Dřevěný
nůž (2004) a Vzpomínky na jednu
vesnickou tancovačku (2014),
a novely Zloději zelených koní
(2001) a Fotbalové deníky (2007).
První Hájíčkův román Dobrodruzi

6

hlavního proudu vyšel v roce 2002.
Oba následující autorovy romány,
Selský baroko (2005) i Rybí krev
(2012), byly oceněny Magnesií
Literou. Svou volnou „venkovskou
trilogii morálního neklidu“ završil
románem Dešťová hůl (2016), který
zvítězil v anketě Lidových novin
Kniha roku. Jiří Hájíček patří k nej‑
úspěšnějším současným českým
spisovatelům. Jeho knihy vyšly
v angličtině, němčině, italštině,

maďarštině, chorvatštině, make‑
donštině, běloruštině, polštině,
ukrajinštině, srbštině a bulharštině.
V září 2016 měl premiéru film
natočený podle jeho knihy Zloději
zelených koní a od dubna 2019 se
v Jihočeském divadle v Českých
Budějovicích hraje divadelní
adaptace románu Rybí krev.

„

Hájíček je jazykově
kultivovaný, má smysl pro
dramatičnost událostí
a svou pointu umí
„držet“ do posledních
odstavců vyprávění.
Milan Jungmann, Tvar

„

Hájíček je mistr, stačí mu
náznak k charakterizaci
člověka i krajiny, jedinou
dialogickou výměnou
umí rozprostřít zápletku
i vystihnout lidskou povahu.
Klára Kubíčková, MF Dnes

Foto © Bohumír Langmaier
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Petra Dvořáková
Vrány
Komorní příběh, který končí tam, kde
začíná tma
Dvanáctiletá Bára se právě nachází na prahu
dospívání. Projevuje se u ní výtvarné nadání,
ale také živelná a občas nezvladatelná povaha.
S nástupem puberty se konflikt mezi její
spontánností a touhou matky po nekompliko‑
vaném životě dramaticky prohlubuje. Zvlášť
v kontrastu s její o něco starší, poddajnou
sestrou. Čím více chce Bára svou přirozenost
realizovat, tím úporněji se její okolí snaží
tyto nesrozumitelné a průměru se vymykající
potřeby ovládnout. Jejího talentu si všimne
mladý učitel výtvarné výchovy přezdívaný
Frodo, který jí nabídne citlivou oporu v boji
s nároky rodiny, jež pod fasádou vnější spo‑
řádanosti ukrývá i velmi temná místa. Jenže

Petra Dvořáková
(nar. 1977) vstoupila do povědo‑
mí čtenářů knihou rozhovorů
Proměněné sny (2006), za kterou
obdržela cenu Magnesia Litera.
Pozornost si získaly i její další
tituly — biograficky laděný Já jsem
hlad (2009) a Sítě — příběhy
(ne)sebevědomí (2016). Kniha
Julie mezi slovy (2013) byla
oceněna Zlatou stuhou za nejlepší
beletristickou knihu pro mládež.
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Bára svoji válku v zákopech nerozumění stále
prohrává. Jedinými spojenci se jí tak stávají
vrány hnízdící před okny v parku. Vrány,
které zpřítomňují přirozenou pudovost pro
stupující zvířecí i lidské životy. Svět, na který
se Bára stále mocněji napojuje. Nabídne jí
někdo opravdovou pomoc? Existuje ještě
nějaké východisko?

Dvořákové styl vyniká
precizním vykreslením
figur, čtivostí, civilním
jazykem a také věrohodností
popisovaných prostředí.
Petra Smítalová, Instinkt

Pro mladé čtenáře napsala také
Flouk a Líla (2015) a Každý má
svou lajnu (2017). Její romány
Dědina (2018) a Chirurg (2019)
se zařadily mezi nejprodáva‑
nější a nejoceňovanější tituly
české prózy.
Foto © Jaroslav Kocián

„

Ukázka z knihy
„Stejně vám dám tyhle vrány,“ rozhodla jsem
se najednou a vyndala z desek obrázek, kterej
se mu tenkrát v kabinetě líbil nejvíc.
„Ten se mi fakt líbí, dám si ho na zeď,“
zasmál se na mě Frodo a bylo vidět, že ho to
potěšilo.
Poprvé mě napadlo, že Frodo mě má
doopravdy rád. Protože když jsem si pově‑
sila obrázek doma, mamka mi ho vztekle

rozškubala, ale Frodo si chce obrázek ode mě
zarámovat. A říkala jsem si, že zkusím znova
udělat ty vrány a že je udělám úplně zvláštní,
ale že budou určitě krásný, protože se budu
nejvíc snažit.
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Jakuba Katalpa
Zuzanin dech
Co všechno udrží člověka při životě…
Jsou tři. Zpočátku děti. Svět je v rovnováze.
Později se všechno změní. Ona miluje jedno‑
ho z nich, ji milují oba dva.
Zuzana Liebeskindová je dcera cukro‑
varníka. Nic jí nechybí, kráčí životem lehce,
obklopena láskou. Vzduchem se vznášejí
vlákna přepáleného cukru. Třicátá léta dva‑
cátého století v malém městečku Holašovice
jsou sladká.
Teprve během německé okupace začne
Zuzana dospívat. Bolestně vrůstá do dějin
a dějiny se vpisují do ní. Protože má židovský
původ, je její osud předem daný. Transport.
Koncentrák.
Zuzanini přátelé Hanuš a Jan zůstá‑
vají v Holašovicích. Jejich cesty se však

vázaná / 330 stran
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rozcházejí. Po skončení války se Zuzana vrací
z koncentračního tábora, ztráty jsou ale větší,
než čekala. Dokáže po všem, co prožila, ještě
milovat? A má vůbec na výběr?

„

Dramatický příběh nezkoumá
otázku viny a trestu ani tíživost
velkých dějin. Jakuba Katalpa
jemně a zároveň s chirurgickou
jistotou ohledává to, co se skrývá
pod povrchem; nesoudí, ale
popisuje, citlivě zaznamenává to,
co umožňuje člověku v každém
okamžiku jít dál.

zuzanin
dech
Jakuba
Katalpa

Jakuba Katalpa
(nar. 1979) debutovala v roce 2006
novelou Je hlína k snědku?,
za niž byla nominována na cenu
Magnesia Litera v kategorii objev
roku. Román Hořké moře získal
v roce 2009 nominaci na Cenu
Jiřího Ortena. Za prózu Němci
obdržela v roce 2013 Cenu Josefa
Škvoreckého, Cenu Česká kniha
a byla nominována na cenu Magne‑
sia Litera v kategorii próza. Román
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již vyšel v překladu v pěti zemích
včetně Německa a připravuje se
vydání italské. V roce 2017 vydala
propracovaný mnohovrstevnatý
román ze současnosti Doupě.
Foto © Jaroslav Kocián

Ukázka z knihy
Dětství Liebeskindovu dceru opustí něžně,
odpluje s vodou.
Zuzana v krátkých šatech stojí v rybníce.
Vodu má po kolena, mezi prsty nohou cítí
bláto a kamínky. Hanuš a Jan jsou u vody s ní,
z klacíků a bahna staví na mělčině přehradu.
Srpnové slunce jim praží do zad, košile
si namočili a uvázali kolem hlavy. Zuzana
má na vlasech slamák, který si sundá a ovívá

host
román

se jím. O kotník se jí otře ryba a ona tiše
vykřikne. Jan se otočí, chvíli zaostřuje proti
prudkému slunci.
Podívej, řekne pak. Teče ti krev.
Je konec měsíce, stromy v sadu jsou
obtěžkané plody a vlaštovky se houfují.
Zuzana krvácí do rybníka.
Pomůžu ti, řekne Hanuš a brodí se
k Zuzaně.
Nech mě být, zamumlá Zuzana.
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Miloš Doležal
Do posledních sil

vázaná / 230 stran
vychází v červnu
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Tři dokumentární povídky
z konce protektorátu

Spojenci v Normandii, v protektorátu tma
Německo stále okupuje většinu kontinentální
Evropy. Třetí říše vede totální válku a nepře‑
stává vyvolávat temné běsy. Poslední měsíce
druhé světové války a protektorátu jsou dobou
zrychleného času, shluku dramatických dějů
a rozuzlením řady příběhů. Někteří na sklon‑
ku války vysílením umírají, jiní si v obklíčení
nepřátel berou život, další zbaběle utíkají.
Čtyři dokumentární povídky vyprávějí
čtyři české příběhy. Osudy neokázalých
hrdinů, ale také jejich pronásledovatelů,
trýznitelů a vrahů. První líčí příběh zatčení,
plahočení se po koncentračních táborech
a smrti malíře a spisovatele Josefa Čapka.
Druhá povídka přibližuje dramatickou životní
cestu československého parašutisty Vladimíra

Miloš Doležal
(nar. 1970) je básník, prozaik, doku‑
mentarista, scenárista, badatel a edi‑
tor. V letech 1998 až 2018 působil jako
literární redaktor a dramaturg Čes‑
kého rozhlasu. Je autorem a spolu‑
autorem řady rozhlasových pořadů
a dokumentů z období války, komu‑
nistického teroru padesátých let, umě‑
leckých portrétů, literárních pořadů
a rozhlasových kompozic, knižních
rozhovorů, literárních portrétů apod.

12

Hauptvogela, vysazeného do protektorátní
jámy lvové v rámci paraskupiny CHALK o Ve‑
likonocích 1944. Doplňuje ji krátká povídka
popisující poslední měsíce života poručíka
Josefa Šandery, umírajícího šedesát dní
v nemocnici, poté co se obklíčen gestapem
pokusil spáchat sebevraždu. Aktérkou posled‑
ního příběhu je Josefina Napravilová, žena,
která po válce hledala po Evropě lidické děti.
Knihu doprovází množství archivních
fotografií, často dosud nepublikovaných.

Volné pokračování knihy Čurda
z Hlíny (jako druhý díl zamýšlené
trilogie), tentokrát zaměřené
na léta 1944—1945.

Jeho nejznámější knihou je mono‑
grafie o českém mučedníku komunis‑
tického režimu P. Josefu Toufarovi
Jako bychom dnes zemřít měli, která
v roce 2012 zvítězila v prestižní anketě
Lidových novin Kniha roku. V loň‑
ském roce mu vyšla kniha dokumen‑
tárních povídek z protektorátu Čurda
z Hlíny. Žije v Praze a v Horní Pasece
na Vysočině.
Foto archiv autora

„

Ukázka z knihy
Peča ve svých letních novinových úvodnících
několikrát připomene bratra Karla, jehož
smrt jím stále proniká jako teskný osten.
Vede s ním pomyslný rozhovor a o pár let
později bude z Buchenwaldu v dopise domů
psát o tom, jaká požehnaná skutečnost za‑
nikla s Karlem — Ičkem — Ičínkem, na něhož
dennodenně vzpomíná. A dotvrdí to několika
básněmi, ve kterých hovoří o otevřené ráně,

která „nechce zajizvit se, pořád se nezacelu‑
je / a znovu, ustavičně znovu krvácí“. Nazve
ji ztrátou, pohromou, temnou bědou, kterou
si ve své hlavě nedovede srovnat, a vyčítá si,
že „na mně, na tom starším, mělo být spíše
z nás obou odtud odejít a ty, / ty jsi tu déle
ještě zůstat měl!“.
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Petr Čichoň
Lanovka nad Landekem

Příběh přivádí čtenáře do blízké
budoucnosti, kdy se z Evropské
unie stává federace. Odehrává se
v Polsku, v Opolském vojvodství,
a v českém pohraničním
Hlučínsku, takzvané Prajzské.
Ukazuje, jak rozdílně mohou
vnímat svou národní identitu lidé,
kteří zde žijí vedle sebe. Může
na tom něco změnit smrt nebo
stavba lanovky?

na L
d→an
La ov
nd ka
ek
em

„

tr n
Pe ho
c
ci

Politicky motivovaná vražda poznamená
život celé rodiny.
Slévač Johan Kott a hornice Truda Lasso‑
vá žijí v domcích pod landeckou skálou
na periferii Ostravy. Šle, slévačské kalhoty
a obnošená košile, to je Johan. Je šťastný,
když si může vyjít na zahradu, která spojuje
jeho dům s Trudiným domem. Johan chová
v rybníku zlaté rybky a chladí v něm pivo,
které s Trudou popíjí.
Jejich pokojný život je však narušen
stavbou lanovky, která má spojovat bývalý
průmyslový areál Dolních Vítkovic s Lan‑
dekem. Johanova dcera se po rozvodu vrací
domů a častěji přijíždí také Trudin syn, jehož
manželka, předsedkyně polské separatistické
strany Liga Slezska, byla za záhadných
okolností zavražděna.

vázaná / 200 stran
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roman
host

Petr Čichoň
(nar. 1969) je básník a spisovatel.
Po vysokoškolských studiích
pracoval v letech 1991—1998 jako
redaktor literárních časopisů a na‑
kladatelství Votobia, Host a Vetus
Via. Od roku 1998 působí ve vlast‑
ním architektonickém ateliéru.
Vydal básnické sbírky Chilia (1995),
Villa diabolica (1998) a Pruské
balady / Preussische Balladen
(2006) — za tuto sbírku byl navržen
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na Drážďanskou cenu lyriky. Svou
poezii zhudebňuje a deklamuje
za doprovodu loutny. Za Slezský
román (2011) byl nominován
na Cenu Josefa Škvoreckého. Jeho
poezie i próza byly přeloženy
do angličtiny, němčiny, maďarštiny,
ukrajinštiny a polštiny. Pochází
z Hlučínska a žije v Brně.
Foto © Jan Horáček

Ukázka z knihy
„Johan, čemu furt nosiš ty širy?“ zeptá se Truda.
„Galaty padaju,“ odpoví s nemotorným
úsměvem a vytáhne si šle. Ty si chvíli při‑
drží a pak sjede prsty až ke kalhotám, kde
prohmatává knoflíky.
Truda upře pohled na Johanův pas.
„Muj chlop, dyž eště žil, tež měl širy. Ale moc
jich nenosil.“ Truda se mu podívá do tváře.
„Ale knofle neměly. Take jednodušši.“

„Knofle su lepši,“ odpoví důležitě Johan
a vybaví si Trudina manžela, jak ho kdysi
v práci zasypala žhavá struska. Chce zahnat
děsivou představu a vší silou natáhne šle
od sebe. Vtom jeden z knoflíků povolí a spad‑
ne do jezírka.
„Johan, ty si aparat!“ začne se smát Truda
a položí mu ruku na rameno. „Enem s tebu se
umim tak fajně zasmat.“
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Michal Sýkora
Nejhorší obavy
Trojí návrat Velké Sovy
Po čtyřech románech se oblíbená vyšetřo‑
vatelka Marie Výrová vrací v souboru obsa‑
hujícím tři rozsáhlejší povídky. Po odchodu
od policie Marie přijala nabídku přednášet
na olomoucké univerzitě praktickou krimino‑
logii. Avšak ani poklidná akademická dráha
ji neuchrání před kontaktem se zločinem;
znovu tak musí spojit síly s bývalými kolegy
při vyšetřováních, která se jí osobně dotýkají.
V povídce „Před potopou“ se Marie
na popud své studentky Lucie vrátí k devate‑
náct let staré dopravní nehodě, která možná
nehodou nebyla. Zájem o dávno uzavřený
případ spustí sled dramatických událostí, při
nichž jde jí i Lucii o život. V příběhu „Životní
dílo akademika Plíška“ se musí vyrovnat se
smrtí přítele zavražděného za okolností, jež
silně připomínají klasickou „záhadu zamče‑
ného pokoje“. A titulní povídka „Nejhorší
obavy“ zastihne Marii v Jeseníkách, kde si

Michal Sýkora
(nar. 1971) je spisovatel
a vysokoškolský učitel.
Debutoval v roce 2012 románem
Případ pro exorcistu, jenž zahájil
úspěšnou sérii s komisařkou
Výrovou a na který navázaly
další knihy Modré stíny (2013),
Ještě není konec (2016) a Pět
mrtvých psů (2018). Sýkorovy
romány se staly předlohou
cyklu televizních minisérií

16

vázaná / 233 stran
vychází v dubnu
299 Kč

původně plánovala koupit chatu. Namísto
toho se zapojí do případu, jehož aktéry
jsou zdejší sukničkář a podnikatel, nevěrná
manželka lázeňského doktora a svobodná
matka — to vše v čase vyhrocené kampaně
před volbami starosty. Čtenář tu najde všech‑
no, díky čemu se autorovy romány těší oblibě:
sympatickou postavu „Velké Sovy“, napínavé
pátrání, věrohodné postavy, zajímavé prostře‑
dí, ale i aktuální společenské otázky.

„

Začala jsem Michalovu knihu číst
v podvečer a musela jsem zůstat
vzhůru, dokud jsem ji nedočetla.
Natolik to pro mě bylo poutavé,
nepředvídatelné a napínavé.
A nemohla jsem se dočkat, až se
pustím do vyšetřování!
Klára Melíšková, představitelka
komisařky Výrové

Detektivové od Nejsvětější Trojice
(2015—2019), které vzbudily
velký divácký a kritický ohlas
a prodaly se i do zahraničí.
Kromě románů napsal Mi‑
chal Sýkora spolu s Petrem
Jarchovským pro Českou televizi
scénáře k minisériím Živé
terče (2019) a Pozadí událostí
(uvedení se připravuje). Dále
je autorem několika literárně‑
vědných publikací, mimo jiné

monografií o Vladimiru Nabo‑
kovovi (2002, 2004) a Philipu
Rothovi (2019).
Foto © Milena Valušková

„

Autor ve svých knihách, které skvěle naplňují nesnadný
žánr detektivky, vždy zároveň vypráví o podstatě lidské
povahy. O kořenech, z nichž vyrůstá plevel, který nás
hrozí zadusit. Prostřednictvím napínavého a vtipného
vyprávění získáváme překvapivě ostrý pohled na realitu,
kterou sami žijeme. Zlo, jemuž vzdoruje vyšetřovatelka
Výrová, totiž nepřebývá ve vybájených světech. Je to drak,
kterého musíme zabíjet sami v sobě.
Petr Jarchovský a Jan Hřebejk

17

Česká beletrie

Iva Hadj Moussa
Šalina do stanice
touha
Jsou mladí, jsou krásní a jsou z Brna.
Říká se, že naše sny a tužby jsou motorem
pokroku a činí lidský život neobyčejným.
Je pouze otázkou, zda to platí i v případě, kdy
toužíme po tom, co patří někomu jinému.
A jsme‑li ochotni jít si pro to i přes mrtvoly.
Redaktorce lifestylového magazínu
Sandře a nezaměstnatelnému fluktuantovi
Mirkovi však ke štěstí stále něco chybí:
peníze. A v případě Sandry také popularita
na sociálních médiích. Přitom si na rozdíl
od ostatních právě tohle zaslouží. Zatímco
Mirek se zmítá ve spirále dluhů a jeho

Iva Hadj Moussa
(nar. 1979) pochází z Písku.
Vystudovala psychologii na Ma‑
sarykově Univerzitě v Brně,
krátce pracovala v psychologické
poradně v Bruntálu a potom
v brněnském Centru dopravního
výzkumu. Po celkem deseti letech
strávených v Brně se rozhodla
přestěhovat do Prahy a zkusit
nový obor — reklamní textařinu,
kterou se živí dodnes. Je autorkou
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podnikatelské záměry troskotají, Sandra se
seznámí se slavným, byť poněkud neduživým
skladatelem Johannesem. A v hlavě se jí zrodí
jednoduchý nápad, který má její a Mirkův
život obrátit vzhůru nohama. A taky obrátí.

Do české literatury se vrací
humor! A s románem Ivy Hadj
Moussa ani ne tak moudrý
a laskavý, jako spíše ironický,
jízlivý a velmi nemilosrdný.

scénářů večerníčku Nejmenší slon
na světě. Román Šalina do stanice
touha je její prozaickou prvotinou.
Má ráda black metal a zlaté retrívry.
Je vdaná za Čecha s alžírskou krví
a má syna. Ráda by se jednou zase
vrátila do Brna.
Foto © Marta Režová

„

Ukázka z knihy
V nákupním centru si vyzkoušela dva páry bot
a žlutý kabátek s páskem, ve kterém vypadala
jako pampeliška a ve kterém vynikl její štíhlý
pas. Fotku poslala Mirkovi: „Co myslíš?“
Mirek obratem poslal zpátky srdíčko. To se
dalo vyložit několika způsoby, ale nejpravdě‑
podobnější interpretace byla „sluší ti, ale
prosím tě, teď si ten debilní kabát nekupuj“.
Sandra věděla, že Mirek by za ni utratil

všechny peníze světa, kdyby… kdyby neměl
dluh skoro půl milionu a exekuci na krku.
Podrazili ho, svině.
Fotku z kabinky dala na Instagram, aby
to vypadalo, že si kabát skutečně kupuje.
Přidala emotikon žlutého slunce a na
psala: Když nesvítí slunce, svítím já. #sun
#shine #czechgirl.
Připadalo jí to hluboké.
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Kristina Májová
O ostatních nevím nic
Kolikrát musíte zopakovat přání, aby se
vám splnilo?
O ostatních lidech nevím nic, zjistí Alice
už jako malá. Celé dny se cítí osamělá,
matka mizí do práce a babičku, která ji hlídá,
nesnáší. Věčně to tak ale nebude. Je tu totiž
On, se kterým po nocích mluvívá tajnou řečí.
On, který jí plní všechna přání. Někdy hned,
někdy za mnoho let, ale splní je všechna. Ali‑
ce si je naprosto jistá, že jde jen o to, kolikrát
musí přání zopakovat. Přesně 5647krát.
V dětství vše funguje, získá kamaráda,
tajnou lásku a nakonec i jinou babičku. Jenže
čím je Alice starší, tím víc si uvědomuje, že se
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přání splní vždy trochu jinak, než jak se do‑
hodli. Až ji napadne, jestli to s ní On vlastně
myslí dobře.
A pokud ne, jak dokáže žít ve světě, kde
se každé její přání může obrátit proti ní?

„

Románová prvotina Kristiny
Májové je dramatickým příběhem
dětství a dospívání, kdy je tím
nejtěžším úkolem vyrovnat se
se svými sny a představami.
A dovolit si vlastní život.

Kristina Májová

O
ostatních
nevím
nic
host

Kristina Májová
(nar. 1988) vystudovala scená‑
ristiku a dramaturgii na FAMU.
Její scénáře byly několikrát
oceněny v soutěži filmové nadace.
Spolu s Andreou Jarošovou napsala
scénář ke komedii Martin a Ve
nuše (2012) a k rozhlasové hře
Terapie tmou, která v roce 2016
zvítězila v soutěži Prix Bohemia
Radio Autor. Absolventský film
Johany Švarcové Černý dort podle
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jejího scénáře získal v roce 2016
hlavní cenu na FAMUFESTu
a nominaci na Cenu Magnesia
za nejlepší studentský film.
Od roku 2012 spolupracuje jako
externí dramaturgyně s Filmovým
centrem České televize.
Foto archiv autorky

Ukázka z knihy
Babička ví, že se chová špatně, když předstírá,
že je mrtvá. Je to však jediný moment, kdy
od toho dítěte získává nějakou zpětnou vazbu,
kdy vidí, že Alici na ní záleží, že ji má ráda.
Bojí se, že jednou žádná reakce nebude a ona
ji nechá jen tak bez pomoci ležet — i dnes se
toho bála, trvá to čím dál déle, než přijde.
Jakmile se ale Alice rozvzlyká a rozkřičí,
cítí Olga provinilou radost, nedokáže se

ovládnout. Každá Alicina rána, každé zatahá‑
ní jako by jí dokazovalo, že si přeje, aby byla
naživu. Když je po všem, byla by ráda, aby
i Alice dělala, jako by se nic nestalo, že si jen
tak hrály.

21

Překladová beletrie

Olga Tokarczuková
Bizarní povídky
Svět je čím dál bizarnější. Překvapivé
a nepředvídatelné povídky od držitelky
Nobelovy ceny za literaturu, díky nimž se
budeme na realitu kolem sebe dívat úplně
jinýma očima.
Odkud se bere pocit podivnosti? Je podivnost
vlastností světa, nebo se skrývá spíše v nás
samých? Původně francouzské slovo bizzare
znamená „(po)divný, nestálý“, ale také
„směšný“ a „zvláštní“.
Právě taková — udivující a mimo všechny
kategorie — je nejnovější kniha Olgy Tokar‑
czukové. Deset povídek, každá v úplně jiném
prostoru. Volyň během vpádu švédských
vojsk, současné Švýcarsko, vzdálená Asie,
imaginární místa.
Díky proměnlivému rytmu povídek si čte‑
nář ani na chvíli nemůže být jistý, co se stane
na další stránce. Autorka nás vyvádí z rovno‑
váhy, vystrkuje z komfortní zóny a ukazuje,

Olga Tokarczuková
(nar. 1962) je jedna z nejpopulár‑
nějších a nejoceňovanějších součas‑
ných polských spisovatelek. Nej
větší úspěch u kritiky a čtenářů
doma i v zahraničí sklidila její tře‑
tí kniha Pravěk a jiné časy (1996,
česky 1999, 2007). Její knihy byly
přeloženy do více než dvaceti ja‑
zyků. Podle tzv. morálního thril‑
leru Svůj vůz i pluh veď přes kosti
mrtvých (2009, česky 2010) natočila
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vázaná / 240 stran
vychází v březnu
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že svět je čím dál méně srozumitelný. Prvky
grotesky, černého humoru, fantastiky a horo‑
ru odhalují, že nic v realitě není takové, jak to
na první pohled vypadá.

„

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

režisérka Agnieszka Hollandová
celovečerní film. Za romány Běguni
(2007, č
 esky 2008) a Knihy Jaku
bovy (2014, česky 2016) získala
nejsledovanější polskou literár‑
ní cenu Nike. V roce 2018 získala
prestižní The Man Booker Inter‑
national P
 rize za román Běguni
a stala se laureátkou Nobelovy ceny
za literaturu.

„

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

Foto © Jacek Kołodziejski
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Fredrik Backman
Úzkosti a jejich lidé
Fredrik Backman, autor románu Muž
jménem Ove, je zpět a s ním jeho zatím
snad nejvtipnější kniha.
Úzkosti a jejich lidé je naprosto bláznivá
komedie o skupince rukojmích zajatých při
prohlídce bytu. Neúspěšný bankovní lupič se
uvnitř zamkne s přehnaně nadšeným realit‑
ním makléřem, dvěma morousy závislými
na nákupech v IKEA, jedním potměšilým
multimilionářem, smutnou starou paní, ženou
v pokročilém stadiu těhotenství, otravným
chlápkem a králičí hlavou. Nakonec to lupič
vzdá a všechny propustí, ale když pak dovnitř
vpadne policie, byt je… prázdný. V následné
sérii zmatených výslechů všichni vylíčí svou
verzi událostí a před čtenářem vyvstane kla‑
sická detektivní záhada: Jak se lupiči podařilo
utéct? Proč všichni tak zuří? A hlavně — co se
to dnes se všemi děje?

Fredrik Backman
(nar. 1981) se od svého debutu
v roce 2012 stal mezinárodním
fenoménem. Pět jeho knih se
umístilo na seznamu bestsellerů
zveřejněném v The New York Times,
Backmanovy knihy byly přeloženy
do více než čtyřiceti jazyků a fil‑
mové zpracování Muže jménem Ove
se dočkalo nominace na Oscara.
Foto © Henric Lindsten
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„

Vtip za vtipem. Jako byste
na posezení spořádali celý
schwarzwaldský dort.
Svenska Dagbladet

V nakladatelství Host vyšlo:
Muž jménem Ove (2014)
Babička pozdravuje
a omlouvá se (2015)
Tady byla Britt‑Marie (2016)
Co by můj syn měl vědět o světě (2017)
Medvědín (2017)
My proti vám (2018)
A každé ráno je cesta domů delší
a delší (2018)
Životní terno (2019)

„

Backmanovy lidské komedie jsou působivé
a dojemné; chytnou vás za srdce, protože na pozadí
veškeré výřečnosti zrcadlí bolest z toho, že žijeme
jako stíny těsně pod povrchem.
Göteborgs‑Posten
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Nino Haratischwiliová
Osmý život (pro Brilku)
Strhující rodinná sága provázená vůní
čokolády se odehrává na pozadí celého
dvacátého století, za gruzínsko‑ruské války
a v neklidném revolučním období.
Gruzie, 1900: Vše začíná jako v pohádce. Pra‑
pradědeček si z cesty do Vídně přiváží recept
na nejlepší horkou čokoládu na světě. Je hus‑
tá, „černá jako noc před bouří“ a naprosto
neodolatelná. Její konzumace má ovšem
tragické, nezřídka i smrtelné následky…
Zděšený chocolatier, který stejně jako všichni
Gruzínci věří na pohádky, záhy dospěje
k přesvědčení, že na jeho lahodném nápoji
spočívá kletba. Přesto však recept předá jako
rodinné tajemství své nejstarší dceři Anastasii,
která se bude k vaření čokolády během svého
stoletého života opakovaně vracet.
Německo, 2006: Anastasiina pra
vnučka Nica přerušila kontakt s rodinou

Nino Haratischwiliová
(nar. 1983) se narodila
v gruzínském Tbilisi. Doma
mluvili německy i gruzínsky,
od dvanácti let v obou jazycích
píše. V roce 2010 získala za své
literární úspěchy cenu Adalberta
von Chamisso, již jako jeden
z prvních získal například i český
spisovatel Ota Filip. V roce 2014
vydala úspěšný román Osmý život
(pro Brilku), který byl přeložen
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a odstěhovala se do Berlína. V Gruzii právě
probíhá občanská válka a její neteř Brilka,
která se vydala na cestu na Západ, se odmítá
vrátit do Tbilisi. Nica ji vyhledá a celý rodin‑
ný příběh jí vypráví.
Horká čokoláda připravovaná podle staré
rodinné receptury přináší po šest generací
spásu i neštěstí…

„

Nino Haratischwiliová napsala
výbornou knihu. Knihu, která
pokrývá celé století a polovinu
zeměkoule, ale i knihu, ve které —
stejně jako v pocitech malého
dítěte — jde jen o lásku a strach.
Süddeutsche Zeitung

do řady jazyků a získal mnoho
ocenění, naposledy v roce 2018
cenu Bertolta Brechta. Velmi dobře
si vede i pětihodinová adaptace
románu v divadle Thalia Theater
v Hamburku. Autorčina dosud
poslední kniha, Die Katze und
der General (Kočka a generál, 2018),
věnovaná čečenskému konfliktu
a vztahům mezi pachateli a oběťmi,
se v loňském roce dostala do užší
nominace na prestižní Německou

„Nino Haratischwiliová
je jedním z nejvýznamnějších
hlasů současné
německé literatury.“
Die Zeit

Nino
Haratischwiliová

Osmý život
(pro Brilku)

Host

knižní cenu. Nino Haratischwiliová
žije v Hamburku a je oceňována
jako spisovatelka, dramatička
a režisérka. V roce 2019 získala
Schiller Memorial Award za mimo‑
řádný přínos literatuře.
Foto © Danny Merz / Sollsuchstelle *

„

Tento román voní kardamomem, hřebíčkem, skořicí
a kakaem. Ozývá se v něm zrada, neštěstí a láska.
A vše nasvědčuje tomu, že se jedná o dílo, které
nezůstane sezonním zbožím, ale mohlo by se stát
oblíbenou knihou na mnoho let.
Kulturspiegel
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Goliarda Sapienza
Umění radosti
Modestu, běžným pohledem amorální
a vášnivou ženu, chrání při dějinných
i osobních bouřích zvláštní neporazitelný
talisman — umění radosti.
Přišla na svět v malé sicilské vesničce v chudé
rodině a v ještě chudší zemi 1. ledna 1900 —
ve stejný den jako nové, dvacáté století.
Holčička, jež už v dětství objevila tělesnou
slast, ví, co chce, a neváhá se o to porvat.
Jméno Modesta v italštině znamená
všechno, čím ona není — pokorná, mírná
a smířená s tím, že nikdy nedosáhne toho,
po čem touží. Takovou ji chtěli mít — ale
ona je divoká a nezkrotná. Z kláštera, kde
ji vychovávaly řádové sestry, se dostává
do šlechtického paláce, kde se díky svému ta‑
lentu a cílevědomosti prostřednictvím sňatku
stane hlavou rodiny. Emancipace žen, volná
láska, homosexuální vztahy, násilí, přetvářka,
nemoci, potraty a nemanželské děti, všudy‑
přítomná bezohledná mafie, fašismus dusící

Goliarda Sapienza
(1924—1996) se narodila na Sicílii,
její matka byla významná politička
socialistické strany a otec právník.
V roce 1941 se s matkou přestěho‑
vala do Říma, kde začala studovat
divadlo a působila jako filmová
a divadelní herečka. Od roku 1958
se však soustředila pouze
na psaní — mimo jiné je autorkou
románů Lettera aperta (Otevřený
dopis, 1967) a Il filo di mezzogiorno
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svobodnou kulturu, války, politické ideje
infikované nemilosrdnou ideologií… Modesta
proplouvá dějinami celého dvacátého století
se svobodnou myslí i neuvěřitelnou odvahou
a nebojí se plavat proti proudu.

„

Ve své době způsobilo Umění
radosti skandál. Život i dílo
výjimečné svobodomyslné
autorky se vzpírají
jednoznačnému zařazení. Je to
román magický i dobrodružný
a zároveň politický, vzdělávací,
ale také erotický, syrový
i sentimentální. Vymyšlená
autobiografie. Je to inteligentní
dílo plné horoucí vášně. Jeho
četba vás zasáhne i dojme
a dost možná změní váš pohled
na dvacáté století. A třeba si také
osvojíte umění radosti.

(Polední mysterium, 1969). Vydání
svého nejslavnějšího románu L’arte
della gioia (Umění radosti, 1998),
kterým dosáhla mezinárodního
věhlasu, se nedožila.
Foto © Goliarda Sapienza estate

Ukázka z knihy
Abych tu strašnou situaci nějak vyřešila,
musela jsem zemřít. A zemřít přesně tak, jak
to popisoval Mimmo. Skočit z okna. Ale
ze kterého? Na mém okně byly naštěstí mříže,
protože kdybych se vrhla z takové výšky,
záhony muškátů, stromy ani keře by neza‑
bránily, abych si nepolámala všechny kosti.
Své tělo jsem přece jen měla ráda, vždyť mi
poskytovalo tolik radosti.

Tři dny jsem nějaké okno hledala, ale ne‑
našla jsem jediné, které by ty příšerné mříže
nemělo. Jak můžu umřít, když jsou ve všech
oknech ty zatracené mříže? „Dopadni na zem
tak, jak by dopadlo mrtvé tělo.“ Jak bych
mohla vypadat dokonale mrtvá, aniž bych
skončila v nenávistném objetí Smrtky?
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Sara Collinsová
Vyznání Frannie
Langtonové
Za to, co se stalo madam, mě chtějí
odsoudit k smrti. Požadují po mně přiznání.
Jenže jak se mám přiznat k něčemu, o čem
se domnívám, že jsem nespáchala?
Píše se rok 1826 a celý Londýn šílí. Davy se
mačkají u bran soudního dvora Old Bailey
a vyhlížejí Frannie Langtonovou, služebnou
pana a paní Benhamových, která má být
souzena za jejich vraždu. Zdrcující svědectví
ji označují za otrokyni, děvku a svůdnici.
Ale Frannie chce vyprávět jiný příběh.
Na jeho začátku se malá dívenka učí kdesi
na jamajské plantáži číst. Na jeho konci
stojí vzdělaná žena, která v přepychovém

Sara Collinsová
má jamajské předky, vyrostla
na Kajmanských ostrovech
a vystudovala právo na London
School of Economics. Sedmnáct
let pracovala jako právnička, poté
absolvovala magisterský program
tvůrčího psaní na Cambridgeské
univerzitě. Její románový debut
Vyznání Frannie Langtonové
(2019) si získal okamžitý úspěch,
upozornily na něj například deníky
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londýnském domě Benhamových čeká
na vytouženou svobodu.
Z Franniiných horečných přiznání však
vystupuje na povrch jedna trýznivá otázka:
Mohla zabít jediného člověka, kterého do‑
opravdy milovala?

Román Sary Collinsové je
pichlavou připomínkou utrpení,
které lidským bytostem
způsobuje druhořadé postavení
ve společnosti.
The Washington Post

The Guardian či The Times a nyní
Collinsová pracuje na scénáři pro
jeho filmové zpracování.
Foto © Justine Stoddart

„

„

Frannie Langtonová je rozporuplná hrdinka. Z čeho se
vyznává? Ze zakázané lásky i neskrývané nenávisti,
z posedlosti a opiového šílenství, ze strašlivých následků
svých chyb a vlastního podílu na nelidských skutcích.
Rozhodla se jít vlastní cestou ve světě, kde jí směr určili
jiní. Není lehké s ní soucítit, ale je těžké ji soudit. Čtenáři
nezbývá než se ptát, kde končí pokleslost jedince
a začíná zkaženost společnosti, do níž byl uvržen.
Alžběta Franková, překladatelka knihy
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Kamila Shamsieová
Teplo domova
Úskalí věrnosti, lásky a víry na příběhu
přistěhovalecké rodiny ve Velké Británii
Isma je volná. Vyrostla v Londýně a po matči‑
ně smrti se roky starala o mladší sourozence,
dvojčata Aneeku a Parvaize. Nyní přijala
pozvání své profesorky do Ameriky, kde si
konečně může splnit sen, který na dlouhou
dobu odložila. Nedokáže se ale přestat
strachovat o svou krásnou a tvrdohlavou
sestru Aneeku, která studuje práva v Londýně,
ani o bratra Parvaize, jenž se zničehonic
rozhodl dokázat, že je právoplatným synem
svého otce, džihádisty, kterého ovšem nikdy
nepoznal. Parvaiz se dostal až do Sýrie a své
nešťastné sestry nechal daleko za sebou.

Kamila Shamsieová
(nar. 1973) pochází z pákistán‑
ského Karáčí a vystudovala tvůrčí
psaní v New Yorku. Píše recenze
a sloupky například pro deník
The Guardian. Za román Teplo
domova (2017) získala roku 2018
literární ocenění Women’s Prize for
Fiction a roku 2017 byla kniha no‑
minována na Man Bookerovu cenu.

přeložila Tereza Marková
Vlášková
vázaná / 300 stran
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Co pro něj mohou udělat? Co by měly udělat?
Vypovídá bratrovo rozhodnutí také něco
o jejich vlastních životech?

„

Působivý příběh o úskalích
lásky, rodinných vztahů
a roli státu v časech války,
na motivy Antigony zasazené
do současného světa. […]
Nadčasový, tragický
a s nezapomenutelným
vyvrcholením.
BBC.com

„

Román Teplo domova ověnčený nominací na Man Bookerovu
cenu je výtečně vyvážený — pojednává o rozporu mezi
společností, rodinou a vírou v moderním světě a zároveň
vzdává hold stejnému dilematu ve světě antickém.
The Guardian

Foto © Zain Mustafa
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Takis Würger
Stella

Drsný, avšak citlivý příběh Židovky

Stelly Goldschlagové, oběti nevýslovných krutostí,

kterou posléze nutili působit nevýslovné krutosti jiným.

Píše se rok 1942. Do Berlína přijíždí Friedrich, tichý mladík původem

od Ženevského jezera. Ve výtvarné škole se tu setkává s Kristin, která ho

vodí po tajných jazzových klubech a pije s ním koňak. Dostane od ní první
polibek a může si vedle ní namlouvat, že válka je někde daleko. Jednoho
rána mu však Kristin zaklepe na dveře zraněná a přizná, že mu neřekla

TA K I S W Ü RGE R

Píše se rok 1942. Do Berlína přijíždí Friedrich,
tichý mladík původem od Ženevského jezera.
Ve výtvarné škole se tu setkává s Kristin, která
ho vodí po tajných jazzových klubech
a pije
*
s ním koňak. Dostane od ní první polibek
a může si vedle ní namlouvat, že válka je někde
daleko. Jednoho rána mu však Kristin zaklepe
na dveře zraněná a přizná, že mu neřekla
pravdu. Ve skutečnosti se jmenuje Stella a je
Židovka. Gestapo ji odhalilo a nutí
ji k ďábel‑
*
ské dohodě: bude‑li udávat ukrývající se Židy,
zachrání své rodiče. Přistoupí Stella na tento
návrh, nebo odmítne?
Příběh z nacistického Německa
založený
*
na skutečných událostech nastoluje dilema,
zda má člověk zradit raději sám sebe, nebo
vlastní rodinu.

přeložila Iva Kratochvílová
vázaná / 210 stran
vychází v únoru
299 Kč

pravdu. Ve skutečnosti se jmenuje Stella a je Židovka. Gestapo ji odhalilo
a nutí ji k ďábelské dohodě: bude-li udávat ukrývající se Židy, zachrání
své rodiče. Přistoupí Stella na tento návrh, nebo odmítne?

Příběh z nacistického Německa založený na skutečných událostech
nastoluje dilema, zda má člověk zradit raději sám sebe,
nebo vlastní rodinu.

V Německu se kolem románu Stella

rozproudila velká literární debata [...],
v neposlední řadě o otázce: Smí se

o době nacismu psát tak napínavě,
zábavně a s natolik

vyhrocenou emocionalitou?
ndr.de

299 Kč

ISBN 978-80-275-0012-3

Koho zradí,
aby zachránila vlastní rodinu?

STELLA
TA K I S W Ü RGE R

„
HO S T

Ayşe Kulinová
Ptáci se zlomenými
křídly
Stane‑li se vaším náboženstvím láska, budete
se všude cítit jako doma.
V Německu se dostane k moci Hitler a Schli
mannovi se odtud stejně jako další Židé rozhod‑
nou uprchnout. Útočiště najdou v Turecku, ale
ani tam se nevyhnou problémům — vojenské
převraty vnášejí do země nepokoje a nejistotu.
Oni sami se v novém domově musí vyrovnat
s cizí kulturou, a navíc se opět setkají s anti‑
semitismem. Současně je to příběh neobyčej‑
ných, silných žen. Trápení a životní zvraty Elsy,
Suzan, Sude a Esry jsou úzce spjaty s otřesy,
jimž je vystavena jejich vlast.
Román založený na skutečných událostech
se odehrává v období od nástupu fašismu
až po věk sociálních médií. V příběhu čtyř ge‑
nerací odvážné židovské rodiny autorka zkou‑
má hlubiny hrdosti, oddanosti a vytrvalosti.

Věrohodně a také bezohledně,
ale nikdy necitlivě […] vypráví
příběh židovské „pátračky“ Stelly
Goldschlagové, oběti nevýslovných
krutostí, která posléze sama působila
nevýslovné krutosti jiným.
Jüdische Allgemeine
Takis Würger
(nar. 1985) je spisovatel a redaktor
týdeníku Der Spiegel, pro nějž
působil také jako válečný zpravodaj.
Jeho román Klub (2017, česky 2019)
se stal bestsellerem, stejně jako
druhá kniha Stella (2019), která
u čtenářů a kritiky vzbudila nejen
obrovský zájem, ale i kontroverze.
Foto © Sven Döring
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„

V Německu se kolem románu Stella
rozproudila velká literární debata […],
v neposlední řadě o otázce: Smí se
o době nacismu psát tak napínavě,
zábavně a s natolik vyhrocenou
emocionalitou?
NDR.de

Ayşe Kulinová
(nar. 1941) je turecká spisovatelka
a novinářka, proslulá svými podma‑
nivými příběhy o lidské vytrvalosti
a odvaze. Její povídky a romány byly
přeloženy do mnoha jazyků a také
zfilmovány. Za román Poslední vlak
do Istanbulu (2002, česky 2016)
získala v roce 2008 cenu Evropské
rady židovských obcí.
Foto © Altan Aykan

přeložil Tomáš Laně
vázaná / 360 stran
vychází v únoru
379 Kč

Ayşe
Kulinová

ptáci se
zlomenými
křídly
Jaké to je být
cizincem ve vlastní
zemi — pohledem čtyř
generací odvážných
židovských žen

HOST

„

Tehdejší klima bylo lásce a úctě
k cizincům příznivé. V samém
Istanbulu žili pospolu Řekové, Arméni
a židovští či muslimští Turci. Lidé
si jeden druhého vážili, v kostelích
zapalovali svíčky, křesťané a Židé
obětovali na muslimské hrobky. Jenže
všechno se změnilo, děvenko. Moje
země, která před staletími vřele
přijala Židy prchající ze Španělska
a ve třicátých letech moji rodinu,
už není jako dřív. Ty krásné dny jsou
minulostí. Jakmile se náboženství
nakazilo bacilem politiky, přestalo
plnit své poslání a šířit lásku.
ukázka z knihy
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Emanuele Altissimo
Ukradené světlo
Jedině Olmo si uvědomuje, že Diego se ztrácí
do světa, odkud není návratu… A udělal by
cokoli, aby bratra zachránil.
Olmo a jeho starší bratr Diego tráví léto
s dědečkem ve Val D’Aosta — na chatě, kterou
před svou smrtí zakoupili jejich rodiče. Doufají,
že kouzelná krajina a práce v kempu pomůže
uklidnit Diegovu rozhněvanou a nepokojnou
duši. Ovšem jakmile se zvedne vítr, lyžařské
lanovky se rozhoupou a údolí zahalí temné
stíny mraků.
Odborníci hovoří o „přípustném napětí“,
nejvyšší míře zatížení, jež budova snese, aniž
se zřítí. Tak například Empire State Building
přečkal náraz bombardéru B-25. Právě model
tohoto mrakodrapu Olmo s nekonečnou trpě‑
livostí během léta staví a přitom si uvědomuje,
že síla budovy tkví v každé jednotlivé cihličce.
Ovšem kdo stanoví přípustné napětí pro rodinu
a pro lásku, která všechny drží pohromadě?

Emanuele Altissimo
(nar. 1987) začal psát na prastarém
psacím stroji po dědečkovi a ten
používá dodnes. Při studiu hltal
knihy slavného britského humoristy
P. G. Wodehouse, avšak jeho vlastní
tvorba se ubírá spíše vážnějším
směrem.
Foto © Gaia Altissimo e Luigi Mazzocchetti

přeložila Alžběta Kalinová
vázaná / 260 stran
vychází v únoru
319 Kč

„

Formační román založený
na proudu vzpomínek otevírá
nelehká témata duševní nemoci,
opuštění, viny a zároveň touhy
a povinnosti vybudovat si kousek
po kousku stabilní život, jako
když Olmo staví dílek po dílku
model mrakodrapu Empire
State Building.
iO Donna

„

Autor vytváří až neúnosné napětí,
jež hrdiny románu téměř zlomí.
Critica Letteraria

Szczepan Twardoch
Král
Židovský gangster. Polské peklo. Varšava 1937.
Všechno začíná v přeplněném sále, kde nadšené
publikum sleduje boxerský zápas. Probíhá
souboj o titul mistra Varšavy. Polští fanoušci
podporují falangistu Andrzeje Ziembińského,
zatímco ze židovských tribun se ozývají výkři‑
ky na počest závodníka klubu Makabi Varšava
Jakuba Šapira. Tento večer je jeho. Mezi
jásáním jedněch a hvízdáním druhých sledují
Šapirův triumf sedmnáctiletý Mojše Bernštajn
a socialista a král varšavského podsvětí
Kmotr Kaplica.
O čtyřicet let později v Tel Avivu se voják
ve výslužbě sklání nad psacím strojem, aby
vzpomínal na večer, kdy v ringu poprvé uviděl
pohledného a sebejistého boxera. Tehdy ovšem
netušil, že právě Šapiro, Kaplicova pravá ruka,
v roce 1937 zabil jeho otce, a už vůbec si neuvě‑
domoval, kolik v jeho životě změní jeden večer
a setkání s Kmotrem Kaplicou…

Szczepan Twardoch
(nar. 1979) je jeden z nejoceňovanějších
současných polských spisovatelů. Studo‑
val sociologii a filozofii v Katovicích.
Říká o sobě, že je napůl Slezan a napůl
Polák. Je autorem bestsellerového romá‑
nu Morfium (2012, česky 2017), za který
získal ceny Pas Politiky, Slezský vavřín,
čtenářskou cenu Nike i rekordní počet
nominací na další ocenění.

přeložila Michala Benešová
vázaná / 380 stran
vychází v únoru
399 Kč

„

Autor promlouvá drsným tónem
a z každé stránky dýchá jeho
neodolatelný smysl pro styl:
oblečení, auta, zbraně, krev
i sex — to vše popisuje velmi
podrobně a se zalíbením. Účinek
to má až „tarantinovský“,
výstřednost je umně přetvořena
v nadpřirozenou krásu.
Worldliteraturetoday.org

Foto © Zuza Krajewska
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Jacky Durand
Sešit s tátovými
recepty

Překladová beletrie

přeložila Eva Sládková
vázaná / 240 stran
vychází v červnu
279 Kč

Něžný román z francouzského bistra, při
jehož čtení se vám budou sbíhat sliny
Pan Henri je neobyčejný kuchař, jeden z těch,
kteří svým uměním potěší vaše chuťové pohár‑
ky. Vede francouzské bistro, které nabízí svým
zákazníkům vše, po čem touží… tedy na talíři.
Jednou věcí si je Henri jistý — jakmile tu už ne‑
bude on, bistro skončí, udělal přece všechno
pro to, aby se jeho syn Julien kuchařskému
řemeslu vyhnul.
Henri upadne do kómatu. Julien tráví
mnoho hodin tím, že ho drží za ruku a ve vzpo‑
mínkách se zaobírá kulinářským dědictvím
svého tajnůstkářského otce.

„

Jacky Durand
(nar. 1963) je gastronomický
novinář. Jeho kulinářské sloupky,
z nichž některé vyšly i v knižní
podobě, těší tisíce čtenářů
a posluchačů.
Foto © Julien Falsimagne

Durand krájí pomocí sloves,
smaží přídavná jména, křísí
zapomenutá slova, dusí přísady
dobré, tradiční a nesmrtelné
francouzské kuchyně. Na jídelním
lístku najdete radosti i smutky.
A stejně jako se prostírá stůl,
umí rozprostřít i příběh lásky.
Le Journal du Dimanche

Vanda Rozenbergová
Tři smrtky pluly
do dáli
Když bylo Karole osm, ocitla se v nové rodině.
Dnes má nevlastního bráchu, mámu, tátu i dědu.
Bratr Oskar je astrální cestovatel, otec Jan
připomíná Gándhího a v sousedství bydlí divní
neoliberálové. Karolina nejlepší kamarádka
je Karolova máma a Karol je zase Oskarův
nejlepší kamarád. Je to jednoduché, pochopíte
to rychle. Složitější se zdají být úvahy o tom,
je‑li správné nastavit druhou tvář.
Kniha nás okamžitě vtáhne do děje a bez
varování omráčí úvodní scénou. Potom se
tempo zpomalí, abychom se stihli zamyslet nad
tím, co se skrývá za honosnými fasádami a co
za rezavými ploty. Karola si ze starého domova
přinesla bolestivé zážitky, ale zřejmě se s nimi
vyrovnala. Nebo ne? Je jí třiatřicet a řídí se
instinkty, jaké máme všichni. Po tragédiích, jež
se jí zdánlivě nedotknou, projde katarzí. Jenže
tato očista se neobejde bez obětí.

Vanda Rozenbergová
(nar. 1971) je spisovatelka,
výtvarnice a bibliografka. Vystu‑
dovala žurnalistiku a vystřídala
různá povolání. Za soubor povídek
Slobodu bažantom (2015) a romány
Muž z jamy, deti z lásky (2017)
a Tri smrtky sa plavia (2018) byla
nominovaná do finále literární
soutěže Anasoft litera.

přeložila Lenka Brodecká
vázaná / 180 stran
vychází v květnu
259 Kč

„

Román čtenáře upoutá nejen
vtipem, bezprostředností
a energičností vyprávění, ale
i originálním a zajímavým
tématem. […] Autorka naplňuje
významem všední předměty
a okamžiky, jež se tak stávají
příznaky a symptomy světa,
v němž žijeme. V jejích
románových rodinách
panuje přitažlivá atmosféra
důvěrnosti a spiklenectví,
které drží rodinu pohromadě
i v krizových situacích.
Plav.sk

Foto © zerola.sk
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Jakub Szamałek
Ať se rozhodneš jakkoli
Tohle není sci‑fi. Tušíte, kdo ve skutečnosti
ovládá váš život?
Na jisté varšavské ulici dojde k dopravní
nehodě, při níž zemře herec a moderátor
oblíbeného pořadu pro děti Ryszard Buczek.
Všechno ukazuje na to, že ztratil kontrolu nad
vozidlem. Redaktorka bulvárního portálu Ju‑
lita Wójcická je ale přesvědčená, že Buczekovi
někdo s odchodem z tohoto světa pomohl.
Nezkušená novinářka začne pátrat na vlastní
pěst a brzy si uvědomí, že pravda o smrti
oblíbeného moderátora je mnohem děsivější,
než by si kdo dokázal představit.
Julita obdrží anonymní varování a s hrů‑
zou zjišťuje, že ve světě řízeném moderními
technologiemi nic není jako dřív. Zločinci
pracují novými, dosud neznámými metodami,
všechno je dovoleno a každý náš krok na síti
lze dohledat…

Jakub Szamałek
(nar. 1986) pracuje v herní
společnosti CD Projekt RED.
Vystudoval archeologii v Ox‑
fordu, doktorát z téhož oboru
získal na univerzitě v Cambridge.
Je producentem a spoluautorem
scénáře hry Zaklínač III a auto‑
rem historické detektivní trilogie
ze starověkých Athén. Jeho
nejnovější román Ať se rozhodneš
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„

Nové technologie, dark web,
malware, hackeři, spear phishing
nebo systém Tor zajišťující
anonymizaci uživatelů…
Podrobný průzkum, který autor
provedl, si zaslouží pochvalu.
Čtenář poznává temnou stránku
internetu, která je popsaná
jasným a srozumitelným
způsobem, a díky zvolenému
literárnímu žánru je to navíc
způsob velmi vzrušující.
Newsweek.pl

jakkoli (2018) byl nominován
na Grand Prix Festivalu Krymi‑
nalna Warszawa 2019.
Foto © Edyta Gonet

přeložila Anna Plasová
vázaná / 440 stran
vychází v březnu
399 Kč

„

Je zjevné, že autor má rád důkladné rešerše. Když
popisuje realitu nových technologií, nebojí se ani
nejtemnějších zákoutí sítě, jako je dark web. V době
popularity Černého zrcadla a fake news na tom
vlastně není nic překvapivého.
Polityka.pl
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Ingar Johnsrud
Kříž

Ve stále rostoucím zástupu norských detektivkářů
patří Ingar Johnsrud k těm nejlepším.
TøNsBeRgS BlAd

-8

7-961
IsBn 978-80-757

al+Lak.indd 1

Ingar Johnsrud
(nar. 1974) je norský novinář.
Debutoval prvním dílem trilogie
s vyšetřovatelem Fredrikem
Beierem Vídeňské bratrstvo (2015,
česky 2016), jehož pochvalné kritiky
Johnsruda vystřelily mezi hvězdy
skandinávské krimi scény. Po dru‑
hém dílu Kalypso (2016, česky 2017)
nyní vychází závěr série Kříž (2018).
Foto © Jarli & Jordan
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ZÁVĚREČNÝ DÍL TRILOGIE
S VYŠETŘOVATELEM FREDRIKEM BEIEREM
V osloské automyčce je nalezeno tělo
Henryho Falcka, autora zprávy odhalující
spiknutí v nejvyšších patrech politiky.
O kontroverzní dokument se zajímá televizní
reportérka, jež krátce po Falckově vraždě
zmizí. Ve vyšetřování, které dostanou na
starost nadporučík Fredrik Beier a jeho
kolegyně Kafa Ikbálová, se objeví i jméno
Fredrikova zesnulého otce. Jak se postupně
ukáže, případ s ním souvisí víc, než se
původně zdálo, a Fredrik se dočká rozkrytí
největší záhady svého života. Svá tajemství
má však i Kafa Ikbálová, navíc vyšetřování
komplikuje zrádce v policejních řadách.
Fredrik už neví, komu může věřit. Je ochotný
obětovat cokoli, aby odhalil pravdu. Jeho
protivník se mu v tom ale snaží za každou
cenu zabránit.

Foto © Akam1k3

Závěrečný díl trilogie s vyšetřovatelem
Ingar Johnsrud je mistr napětí. Svými romány Vídeňské bratrstvo,
Fredrikem Beierem
Kalypso a Kříž dokázal, že patří mezi elitu norských detektivkářů.
Kříž je výjimečný thriller, jenž vám napne nervy k prasknutí.
V osloské automyčce jeTvEdEsTrAnDsPOSTEn
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nazvaném Kříž
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ryho Falcka, autora
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série o Fredriku Beierovi získala přízeň i za hranicemi Norska.
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Podle mého názoru se vyrovná dílu samotného Joa Nesbøho.
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v policejních řadách.
Fredrik už neví, komu může věřit. Je ochot‑
ný obětovat cokoli, aby odhalil pravdu. Jeho
protivník se mu v tom ale snaží za každou cenu
zabránit.

Mark Griffin
Sběratelé zla

přeložila Kateřina Krištůfková
vázaná / 496 stran
vychází v lednu
399 Kč

„
HOST

Ingar Johnsrud dokáže čtenáře
nadchnout svými hlubokými
znalostmi, elegantním stylem,
schopností budovat napětí
a tvořit dramatické zápletky.
Není divu, že si série o Fredriku
Beierovi získala přízeň
i za hranicemi Norska. Podle
mého názoru se vyrovná dílu
samotného Joa Nesbøho.
Tønsbergs Blad

přeložila Linda Kaprová
vázaná / 350 stran
vychází v únoru
369 Kč

Holly Wakefieldová pracuje jako forenzní
psycholožka se specializací na sériové vrahy.
Špičkou ve svém oboru se nestala pouhou
náhodou — důvod ovšem pečlivě tají.
Detektiv Bishop z Metropolitní policie v Lon‑
dýně požádá Holly o spolupráci při vyšetřování
vraždy. Holly se při pohledu na rozřezaná těla
a způsob, jak jsou teatrálně naaranžovaná,
vyděsí. Ještě větší šok ji ale čeká, když se
od soudní lékařky dozví, že takto zohavené
oběti nevidí vyšetřovatelé poprvé. Je jasné,
že někde venku řádí sériový vrah, který nevy‑
hnutelně udeří znovu — a to brzy.
Pronásledování sériových vrahů není pro
Holly nic nového, tentokrát s ní však pachatele
cosi spojuje. Něco, co se Holly snaží celý
život skrývat. A nyní jí nezbývá než se temné
minulosti konečně postavit čelem…

9.12.2019 13:33:04

„

Scenárista Mark Griffin napsal
thriller z londýnského prostředí,
který má všechny předpoklady,
aby se z něj stal televizní
seriál — s psycholožkou Holly
Wakefieldovou v hlavní roli.
Mark Griffin
(nar. 1968) je anglický spiso‑
vatel, herec a scenárista. Hned
na začátku své spisovatelské
dráhy získal třikrát po sobě zlatou
medaili na Festivalu spisovatelů
v Hampshiru. Poté se přestěhoval
do Los Angeles, kde se věnoval
psaní scénářů. Po návratu do Anglie
spojil síly s oceňovaným režisérem
Stevem Kellym, s nímž napsal
scénář k nově vznikajícímu filmu

Final Breath. Účinkuje ve fil‑
mech, seriálech (Pán času, NCIS)
i divadelních hrách. Je autorem hry
The Red Room, kde také hraje hlavní
roli. Román Sběratelé zla (2018) je
první knihou v připravované sérii
s forenzní psycholožkou Holly
Wakefieldovou.
Foto © Gareth Richardson
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A. F. Bradyová
Lhář
V psychologickém thrilleru od autorky románu
Slepí je obhájce prominentních kriminálníků
sám obžalován z vraždy.
Úspěšný manhattanský advokát Peter Caine
bez výčitek zastupuje vrahy, pedofily a ná‑
silníky. Je zvyklý v soudní síni vyhrávat: své
práci a touze uspět obětuje vše, včetně vztahu
s přítelkyní a pubertálním synem.
Když je zavražděna jeho bývalá milenka
Charlie Doylová, život se mu obrátí naruby.
Charlie byla nevlastní dcerou newyorského
státního zástupce Harrisona Doyla. Ten jediný
kdysi dokázal Petera v soudní síni porazit
a nyní je přesvědčený, že za vraždou jeho dcery
stojí právě jeho někdejší rival. Navíc tomu
nasvědčuje i řada důkazů.
Peter se zoufale snaží dokázat svou nevinu
a přitom si uvědomí, že nejvíc člověku můžou
ublížit jeho nejbližší. Pravda o vraždě Charlie
Doylové je mnohem zvrácenější a zlověstnější,
než by si kdo troufal pomyslet…

A. F. Bradyová
vystudovala psychologii na Browno‑
vě a Kolumbijské univerzitě, nyní
pracuje jako terapeutka a věnuje
se psychologickému poradenství.
S rodinou žije v New Yorku na Man‑
hattanu. V nakladatelství Host vyšel
také její psychologický thriller Slepí
(2017, česky 2018).
Foto © Ron Nicolaysen

Krimi

přeložila Martina Joujová
vázaná / 312 stran
vychází v únoru
349 Kč

Mons Kallentoft
Katův polibek
Jedenáctý případ inspektorky Malin Forsové
Čtrnáctiletá dívka se stane obětí sexuálního
obtěžování na sociálních sítích. Na letišti v Lin‑
köpingu někdo unese letadlo. V lisu na auta se
najde tělo jiné mladé dívky. A to je jen začátek
toho nejděsivějšího jara v dějinách Linköpingu.
Malin se po vyčerpávajících měsících, které
strávila jako kontaktní policistka na švédské
ambasádě v Bangkoku, vrací do Švédska. Daří
se jí zůstat střízlivá, neustále však pociťuje
neklid, a proto jí komplikovaný případ přijde
vhod — pomáhá jí totiž udržet touhu po alko‑
holu na uzdě. Podaří se jí zastavit vraha dřív,
než zemřou další mladí lidé? Vyšetřování se
rychle změní v závod s časem.

„

Peter Caine v mnohém připomíná
hrdinu románu Americké psycho
Patricka Batemana a celý
příběh do poslední stránky
překypuje zlověstným šílenstvím
a nepolevujícím napětím.
J. T. Ellisonová, spisovatelka

Děsivý děj spojuje několik událostí
v čase. Sociální média jsou jiskrou,
která vše zažehne a zanechá
za sebou hromadu žhavého popela.
Autor mistrně líčí hlavní postavy
v jejich jedinečnosti.
Upsala Nya Tidning
Mons Kallentoft
(nar. 1968) je bývalý novinář.
Proslavil se sérií o inspektorce
Malin Forsové, která byla přeložena
do šestadvaceti jazyků. V naklada‑
telství Host vyšla také jeho kniha
Food Junkie — Posedlý jídlem (2013,
česky 2014) a krimi série čerpající
z řecké mytologie, na níž spolu‑
pracoval s Markusem Luttemanem.
Foto © Pär Olson
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KATŮV
POLIBEK

„

Patříte‑li mezi ty, kdo rádi nahlížejí
do mysli postav, jež sice vypadají
jako my ostatní, ale nechovají se
tak, budete mít dozajista nervy
napjaté k prasknutí.
Booklist

„

přeložila Eva Nováčková
vázaná / 300 stran
vychází v květnu
349 Kč

„

Mám rád, když odpověď ke mně jako
čtenáři nepřichází rovnou, ale můžu se
sám zapojit a spojovat dílky skládačky.
Přispívá k tomu i pomalejší tempo
vyprávění. Napětí se čtenáři vkrádá pod
kůži hodně nepříjemným způsobem.
Östgöta Correspondenten
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Natalie Danielsová
Kukačka
Connie se probudí na psychiatrii. Prý spáchala
strašný zločin — jenže si na nic nevzpomíná.
Když se Connie seznámí s Ness, stanou se
z nich nejlepší přítelkyně. Jejich rodiny spolu
jezdí na dovolenou a o všechno se dělí, jako
kdyby byly sestry. Život ale přináší problémy:
Connie má potíže s dospívajícími dětmi, ne‑
mocnou matkou, v práci i manželství. Pomalu
ztrácí vztah k realitě.
Jednoho dne se probudí na psychiatrii a nic
si nepamatuje. Navštěvuje ji pouze manžel;
matka, někdejší nejlepší přítelkyně a děti za ní
přijít nechtějí. Nebo nemůžou? Soudní psy‑
chiatrička Emma Robinsonová musí pracovat
s Conniinou pamětí a obě pomalu zjišťují, co se
stalo, když cizí hnízdo obsadila kukačka…

přeložila Markéta Polochová
vázaná / 300 stran
vychází v únoru
349 Kč

Cara Hunterová
Není úniku
Jeden z nejznepokojivějších případů,
na kterém inspektor Fawley kdy pracoval
Jsou Vánoce a z hořícího domu v severním
Oxfordu byly právě vyneseny dvě děti. Tříletý
Zachary je mrtvý a jeho starší bratr Mattie
bojuje o život. Byli doma sami? Jejich otec je
na konferenci v Londýně a nezvedá telefon,
po matce není nikde ani stopy…
Hasiči mají podezření na žhářství, brzy
se však objeví nové důkazy a inspektor Adam
Fawley se probudí do své nejhorší noční můry.
Nejde totiž o nehodu, ale o vraždu.

„

„

Danielsová čtenářům
ukazuje nekompromisní
pohled na podstatu lásky,
věrnosti a zrady.
Publishers Weekly

Natalie Danielsová
je pseudonym scenáristky, spisova‑
telky a herečky Clary Salamanové
(nar. 1967), kterou můžete znát jako
detektiva seržanta Claire Stantono‑
vou ze seriálu Poldové. Žije střídavě
v Londýně a v severním Španělsku.
Foto archiv autorky

přeložila Markéta Polochová
vázaná / 350 stran
vychází v březnu
359 Kč

„

To, jak autorka bez příkras
zobrazuje myšlenky
hlavních postav, jejich obavy
a nedostatky, je zneklidňujícím
způsobem přesné.
Mysteryplayground.net

Román Cary Hunterové je plný
neočekávaných zvratů, čtenář
však neztrácí kontakt s křehkým
lidstvím jednotlivých postav.
Sunday Times

Cara Hunterová
žije v Oxfordu, z něhož udělala
i dějiště svých románů. Její debut
Někdo blízký (2017, česky 2018)
si získal skvělé čtenářské ohlasy
a zařadil se mezi bestsellery
The Sunday Times. Po druhém dílu
V temnotě (2018, česky 2019) nyní
vychází třetí případ inspektora
Adama Fawleyho.

„

Nechápu, jak to Cara Hunterová
dělá. Nejnovější případ
inspektora Fawleyho je zároveň
ten nejlepší — a to už něco
znamená! Nemohl jsem se
od knihy odtrhnout.
Simon Lelic, autor knihy Dům

Foto © Justine Stoddart
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G. R. Halliday
Ve stínech
V mlhách Skotské vysočiny, která se převaluje
nad hrbolatými poli a průlivem Minch,
se na horizontu ztrácejí ostrovy a z osamělých
domů mizejí lidé…
Šestnáctiletý Robert přijde domů pozdě, jako
obvykle se pohádá s otcem a zavře se v pokoji.
Pak beze stopy zmizí. Stejně jako před několika
týdny jeho matka.
Inspektorka Monica Kennedyová zatím
vyšetřuje případ těla, které bylo nalezeno
na severozápadním pobřeží Skotské vysočiny.
Intuice jí napovídá, že jednou smrtí tento případ
rozhodně neskončí.
Sociální pracovník Michael Bach si zase
dělá starosti o svého mladého klienta Nichola
Morgana. Už sedm dní ho nikdo neviděl a Mi‑
chaelovi od něj přišla podivná esemeska.
Monica se snaží chytit vraha, který číhá
ve tmě, a Michael pokračuje v zoufalém pátrání
po Nicholovi. Doufá, že ho najde dřív, než
děsivý vrah znovu udeří.

G. R. Halliday
(nar. 1981) se narodil a vyrostl
ve Skotsku. Od dětství se zajímal
o nevysvětlitelné záhady, které
zkoumal jeho otec a kterými se
při psaní sám inspiroval. Žije
na Skotské vysočině, pracuje jako
grafik pro kultovní skotský časopis
What’s On Highlands, rád zdolává
hory a plave v moři.
Foto © Chris Stuart
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přeložila Ema C. Stašová
vázaná / 360 stran
vychází v březnu
379 Kč

„

Eric Rickstad
Co po ní zbylo
Neřeknu ani slovo. Na mou duši…
Profesoru poezie na odlehlé Vermontské uni‑
verzitě Jonahu Baumovi se celý život převrátí
vzhůru nohama, když jeho žena Rebecca a malá
dcerka Sally zmizí z domova. Nic neukazuje
na únos — žádné stopy vraždy, žádný důkaz,
že Rebecca Jonaha opustila. Jen Sallyiny mra‑
zivé kresby, Jonahovy malé lži a šerifovy obavy,
že nic není takové, jak to vypadá.
I Sallyina nejlepší kamarádka Lucinda ví,
že Sally by jen tak nezmizela, když spolu sdílejí
tolik tajemství — zvlášť to, co viděly v lese.
A Lucinda přísahala, že tohle tajemství si nechá
pro sebe.
V den pětadvacátého výročí zmizení své
ženy a dcery najde Jonah v lese malou dívenku.
Nemohla by to být Sally? Je holčička vůbec
skutečná, nebo je jen výplodem Jonahova
zoufalství a smutku? Anebo se v temných lesích
odehrává něco zlověstnějšího?

Kniha plná nečekaných zvratů
a falešných stop. […] Autor obratně
využil působivé prostředí Skotské
vysočiny a tím dodal příběhu pocit
tajemna a nebezpečí.
NB Magazine

„

Policejní thriller zasazený
do oblasti drsné Skotské
vysočiny a města Inverness.
Nezapomenutelný příběh se silnou
hrdinkou potěší fanoušky románů
Petera Maye, Jane Harperové nebo
Ann Cleevesové.

přeložila Radka Klimičková
vázaná / 330 stran
vychází v dubnu
349 Kč

„

Autor se noří do zkoumání
posvátného, křehkého vztahu mezi
otcem a dcerou. Dívčino zmizení
vyústí pro jejího zdrceného otce
i kamarádku z dětství v trýznivou
cestu viny, pokání a odhalení pravdy.
Lisa Alberová, spisovatelka
Eric Rickstad
je americký spisovatel. S man‑
želkou a dětmi žije ve Vermontu.
Jeho román Tiché dívky (2014,
česky 2016) se dostal mezi best‑
sellery The New York Times a USA
Today. Nakladatelství Host vydalo
také jeho úspěšné pokračování Jmé
na mrtvých dívek (2017, česky 2018)
a prequel Číhání (2015, česky 2017).
Foto archiv autora

„

Temný, zneklidňující a strhující
thriller odehrávající se na vermont
ském venkově, který — a to
mi věřte — ovládne váš život.
Hrozivé a fantastické.
Catherine Ryan Howardová,
spisovatelka
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Naomi Noviková
V zajetí zimy
Pohádková fantasy inspirovaná slovanským
folklorem od autorky Ve stínu Hvozdu
Mirjem pochází z rodu lichvářů, avšak její otec
ve svém řemesle zrovna nevyniká. Každému
rád půjčí, ale pak si neumí říct o splátky, takže
se rodina nachází na pokraji chudoby — dokud
Mirjem nezakročí. Obrní se před prosbami
vesničanů, vydá se vymáhat dluhy a zjistí, že je
pro to jako stvořená. Když jí dědeček dá měšec
stříbrňáků, přinese mu ho zpátky plný zlata.
Brzy se rozkřikne, že dokáže proměnit
stříbro ve zlato. To ale přiláká pozornost krále
Staryků — bytostí, které přicházejí s prvním
záchvěvem zimy a prahnou po zlatě. Tím se dá
do pohybu řada událostí, jimž spolu s Mirjem
čelí vesnická dívka Wanda, která pro ni pracuje,
protože její otec si nemůže dovolit zaplatit dluh,
a šlechtična Irina, kterou chce otec provdat
za mladého cara. Jenže ani car Mirnatius není
tím, čím se zdá být.

Naomi Noviková
(nar. 1973) vyrůstala v New Yorku
v polsko‑litevské přistěhovalecké
rodině. Vystudovala anglickou lite‑
raturu na Brownově univerzitě a IT
na Kolumbijské univerzitě. Po ná‑
vratu do New Yorku začala psát
devítidílnou fantasy sérii Temeraire.
Za román Ve stínu Hvozdu (2015,
česky 2019) obdržela Cenu Nebula.
Foto © Beth Gwinn
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přeložila Anežka Dudková
brožovaná / 520 stran
vychází v březnu
399 Kč

„

Dokonalý příběh. […] Tato kniha
vypráví o odhodlání a tiché síle
žen, které dokážou pozoruhodné
věci, aniž jsou si toho vědomy.
Velký román, bohatý na myšlenky
i na postavy, je napsaný
s tolkienovskou rozmáchlostí
a empatií a radostí Ursuly
Le Guinové.
The New York Times

Anthony Ryan
Říše popela
Závěrečný díl epické fantasy trilogie
Draconis Memoria
Kovolodní obchodní syndikát stovky let pohá‑
něla krev draggů — a chránili ho Krvožehnaní,
hrstka lidí, kteří dokázali krev pít, a v důsledku
toho disponovali děsivými schopnostmi. Nyní
však hrozí, že právě to, co korporátní svět
vyživovalo, způsobí jeho zkázu.
Povstal dragg nepředstavitelné síly a teď
stojí v čele armády zvířat a lidí. Claydon Tor‑
creek, Lizanne Lethridgová a Corrick Hilemore
operují v různých končinách světa, avšak
nyní se spojili v touze porazit Bílého dragga
a Zkažené, které vede.
Samo lidstvo čelí smrtelnému ohrožení,
protože ve válce s Bílým draggem se za svo‑
bodu platí krví a ohněm. Ale s pomocí staro‑
bylého vědění, revolučních technologií a ne‑
očekávaných spojenců má dosud jakousi naději.
Záchrana světa si ale bude žádat oběti.

přeložil Milan Žáček
vázaná / 580 stran
vychází v květnu
449 Kč

host

anth º ny ryan

„

Autor bestsellerové trilogie Stín krkavce

[Draconis Memoria] je nabitá akcí, plná
intrik a zkrátka čiré zábavy. Ryan zručně
píše pro fanoušky draků, steampunku
i odvážných postav. Čtenáři epické
fantasy, jako je Píseň ledu a ohně,
by měli této sérii dát šanci.
Booklist
Anthony Ryan
(nar. 1970) pochází ze Skotska.
Vystudoval historii a nyní žije
a pracuje v Londýně. Dlouho byl za‑
městnaný v britské státní správě, ale
po úspěchu svého prvního románu
Píseň krve (2013, česky 2014) začal
psát na plný úvazek. Bestsellerovou
trilogii Stín krkavce po druhém
dílu Pán věže (2014, česky 2015)
završila kniha Královna ohně (2015,
česky 2016). V roce 2016 vyšel

první díl jeho nové fantasy série
Draconis Memoria: Oheň probuzení
(česky 2018), na který navazuje
román Legie plamenů (2017,
česky 2019). Závěrečná část Říše
popela vyšla v roce 2018.
Foto © Anwar Suliman
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Zuzana Hartmanová
Před bouří
Každá apokalypsa potřebuje svoje krysy.
Příběhy většinou nezačínají koncem světa.
Jenže na Leru nastává konec světa každých
sedm dní, když se jím proženou magické bou‑
ře, které srovnají se zemí vše, co se nachází
mimo ochranné bariéry. Když totiž srazíte
z nebes bohy, musíte počítat s následky.
Bohové padli před osmdesáti lety. A jejich
pád zanechal Ler zjizvený a z větší části
neobyvatelný. Magií kontaminovaná půda,
mutace nebo absence povrchové vody nejsou
ničím neobvyklým. Mimo města může i jeden
špatně nabitý bateriový článek znamenat pře‑
děl mezi životem a smrtí. Ne všichni se s tím
ale dokázali smířit, a tak hledají způsoby, jak
přelstít přírodní i lidské zákony — jako krysy
si hledají skulinky, ve kterých můžou přežívat.

Zuzana Hartmanová
(nar. 1990) už od útlého věku ví,
že kniha je nejlepší přítel člověka,
a tento vztah pilně utužuje. Pracuje
v oddělení digitalizace Městské
knihovny v Praze a momentálně
se poflakuje na mateřské dovolené.
V mezičase odbíhá k recenzování
pro internetový portál Děti noci.
Debutovala povídkovým románem
Noční labuť (2017), na který navá‑
zala románem Perutě noci (2019).
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Jenže co když si někteří lidé začnou
uvědomovat, že mezi přežíváním a žitím
je propastný rozdíl? A co teprve když si to
uvědomí i sami bohové…

„

Fantasy si stále spojujeme se
středověkým prostředím, ale
Zuzana Hartmanová dokazuje,
že v tomto žánru je stále co
objevovat. Román Před bouří
spojuje technologie a magii tak
přirozeně, že vás ani nenapadne,
že tomu někdy bylo jinak.

Hrdinku obou knih můžete potkat
také v povídce „Kruhy na hladině“
v antologii Žena s labutí (2018).
Román Před bouří je prvním
dílem plánované trilogie Krysy
apokalypsy.
Foto © Kateřina Hurtová

vázaná / 380 stran
vychází v dubnu
369 Kč

Ukázka z knihy
Bouře zuřila naplno a lidé se choulili ve svých
maringotkách s oprýskaným nápisem Cirkus
nočních můr. Jak trefné… Nejspíš se modlili.
Corvus sice nevěděl ke komu, když své bohy
dobrovolně svrhli, ale zkušenost ho naučila,
že podobné zvyky nejdou vykořenit tak
snadno, jak by se mohlo zdát.
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Samantha Shannonová
Převorství u pomerančovníku
Svět je nesmiřitelně rozdělený. Královenství
nemá dědičku. A dávný nepřítel se probouzí.
Říši Inysu už přes tisíc let vládne berethnetská
dynastie. Královna Sabran musí počít dědičku,
aby svou zemi zachránila před zničením. Stá‑
le však není provdaná a ke dveřím její ložnice
se plíží hrdlořezové.
Ead Duryanová je u dvora jednou z mála
cizinek. Vypracovala se na pozici dvorní
dámy, ve skutečnosti však zůstává věrná uta‑
jenému společenství Rudých panen. Nespouští
oči z královny Sabran a pomocí nedovolených
kouzel ji tajně ochraňuje.
Na opačné straně temného moře se dívka
Tané celý život cvičí v bojovém umění, aby se
mohla stát dračí jezdkyní. Okolnosti ji však
doženou k rozhodnutí, které ohrozí celou její
budoucnost.

Samantha Shannonová
(nar. 1991) pochází ze západního
Londýna. Vystudovala anglický
jazyk a literaturu na St. Anne’s
College na Oxfordské univerzitě.
Psát začala už v patnácti letech.
V roce 2013 vydala román Kostičas
(česky 2014), první díl z plánované
sedmidílné série. Kniha figurovala
na seznamu bestsellerů v žebříč‑
cích novin The New York Times,
The Sunday Times a The Asian
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přeložila Lenka Kapsová
vázaná / 850 stran
vychází v dubnu
499 Kč

Západ a Východ tvrdošíjně odmítají
spolupracovat, avšak síly zla procitají z tisíci‑
letého spánku…

„

Převorství u pomerančovníku
je brilantní, odvážný a zdrcující
klenot. Samantha Shannonová
vytvořila neuvěřitelný svět plný
hloubky a nebezpečí, s postavami,
za kterými bych šla až na konec
světa. Bylo mi ctí tuto knihu
číst a jsem nadšená autorčiným
talentem. Nemůžu se dočkat,
až si tento román užijí i ostatní.
Victoria Aveyardová, autorka
série Rudá královna

Age; Daily Mail, Stylist a The Huf
fington Post ji zvolily knihou
roku a knihkupectví Amazon ji
zařadilo mezi nejúspěšnější tituly
roku. Po druhém dílu Vidořád
(2015, česky 2015) vyšlo v roce 2017
očekávané pokračování A zrodí se
píseň. V roce 2019 vydala samo‑
statný fantasy román Převorství
u pomerančovníku.

Ukázka z knihy
Převorka se otočila příliš pozdě.
Ozvalo se křupnutí, jako když bota šláp‑
ne na křehkou mušli, a Mita klesla na kolena.
Kalyba jí konejšivě položila ruku na hlavu
a Mita se zhroutila k zemi.
Čarodějnice zvedla ruku. Držela v ní
srdce své protivnice a po ruce jí stékala

krev. Promluvila jazykem, který Tané nikdy
předtím neslyšela. Její hlas se rozléhal celým
údolím.
Tané odtáhla ruku od úst. Převorčino tělo
leželo na dosah od ní. Stačí ještě jednou zaris‑
kovat a může tohle šílenství nechat za sebou.
Lehla si na břicho a popolezla blíž k tělu
mrtvé Převorky.

Foto © Louise Haywood‑Schiefer

55

Fantasy

Robert Jackson Bennett
Čaropisci
První díl nové výpravné fantasy série
Roberta Jacksona Bennetta, autora úspěšné
trilogie Božská města
Ve městě poháněném industrializovanou
magií vypukne válka, která změní realitu.
Sancie Gradová je zlodějka, a setsakra dobrá.
Vloupat se do přísně střeženého skladiště
v docích města Tevanne je pro ni hračka.
Sancie ovšem netuší, že artefakt, který má
ukrást, v sobě skrývá nepředstavitelnou moc.
Dokonce by mohl vyvolat revoluci v magické
technice zvané skribování — tato metoda mění
vlastnosti běžných předmětů pomocí kódova‑
ných nápisů.
Soupeřivé korporace, které tuto magii
ovládají, už díky ní přeměnily Tevanne
v ohromný nemilosrdný stroj na peníze.
Pokud se však zmocní ukradeného artefaktu,

Robert Jackson Bennett
(nar. 1984) je oceňovaný americký
autor fantasy. Narodil se v Louisia‑
ně a vyrostl v Texasu; v současnos‑
ti žije s manželkou a dvěma syny
v texaském Austinu. Je dvoj
násobným držitelem ceny Shirley
Jackson Award, kterou získal
za prvotinu Mr. Shivers (Pan Shi‑
vers, 2010) a knihu American Else
where (2013). Proslavil se trilogií
Božská města, kterou tvoří romány
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přeložil Milan Pohl
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přepíšou samotný svět tak, aby sloužil jejich
záměrům. Korporace teď jdou Sancii po krku.
A ve městě Tevanne není síly, která by je
dokázala zastavit.
Má‑li Sancie přežít — a má‑li zastavit
vražednou proměnu světa, k níž se schyluje —,
musí shromáždit nepravděpodobné spojence,
ovládnout moc artefaktu a projít svou vlastní
proměnou, která ji přetvoří v cosi, o čem se jí
nikdy dřív ani nesnilo.

„

Vzrušující začátek slibné nové
epické fantasy. Připravte se
na starobylá tajemství, nápaditou
magii a napínavé loupeže.
Brandon Sanderson, autor
fantasy série Mistborn

Město schodů (2014, česky 2015),
Město mečů (2016, česky 2017)
a Město zázraků (2017, česky 2018).
Čaropisci jsou prvním dílem
fantasy série Záhutí.
Foto © Josh Brewster Photography

„

Rozsáhlý, strhující román, který je stejně tak kyberpunkem
jako fantasy. Bennett vypráví fantastický příběh
s úžasnými postavami, ale knihu činí výjimečnou
především jeho pojetí magie.
The Verge
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Sci-fi

James Islington
Ozvěna věcí budoucích
Druhý díl epické fantasy série Licanius
Po ničivém útoku byla pro všechny Augury
vyhlášena amnestie, takže směli vyjít z úkrytů
a otevřeně se postavit temným silám, které hro‑
zí Andaře. Davian a jeho noví spojenci spěchají
na sever směrem ke stále slabší hranici, avšak
nové hrůzy, s nimiž se cestou setkají, naznačují,
že jejich povolání možná přišlo příliš pozdě.
Davianův spojenec v hlavním městě, nový
Strážce severu, bojuje s vrahy a odhaluje nebez‑
pečné politické tajemství. Mezitím Asha začíná
potají vyšetřovat, proč zmizely Stíny. A Caeden
závodí s časem, aby splnil svou zrádnou smlou‑
vu s Lythy. Když se mu ale vracejí vzpomínky,
začíná si uvědomovat, že rozdíly mezi dvěma
stranami v této pradávné válce nemusí být tak
zjevné, jak se zpočátku zdálo…

přeložil Milan Pohl
vázaná / 726 stran
vychází v březnu
469 Kč

JAMES ISLINGTON

O VĚNA
VĚCÍ
BUDOUCÍCH
LICANIUS: KNIHA DRUHÁ

„
host

S. K. Vaughn
Skrz prázdnotu
Z temnoty mě vyvede tvůj hlas.
Je Štědrý den roku 2067. Troskami kosmické
lodi, která se bezmocně vznáší v prázdnotě,
zní Tichá noc. Na palubě se z umělého spánku
probouzí kapitánka May — poslední přeživší
z posádky vyslané na průzkumnou misi
k Europě, měsíci Saturnu. Nikdo neví, že je
naživu a že zásob ubývá.
Mayino rozhodnutí zúčastnit se mise
rozvrátilo její manželství s předním vědcem
NASA — ten jediný ji však může zachránit. Když
na Zemi konečně dorazí její zpráva, Mayin
manžel neváhá a přispěchá jí na pomoc. Netuší
ovšem, že ne všichni si její bezpečný návrat
přejí. A co je snad ještě hrozivější — na lodi
možná není sama.
Skrz prázdnotu je vesmírný thriller,
který potěší fanoušky románu Marťan nebo
povídky „Příchozí“.

Islingtonovo magické prostředí skýtá
spoustu příležitostí pro konflikty
mezi soupeřícími silami, a to dokonce
i tehdy, když zemi ohrožují síly zla.
Fanoušci epické fantasy si toto hutné
a napínavé dobrodružství užijí.
Publishers Weekly
James Islington
(nar. 1981) žije s manželkou
a dcerou ve státě Victoria
v Austrálii. Svůj debutový
román Stín věcí ztracených
(2014, česky 2018) vydal nejprve
vlastním nákladem. Po velkém
úspěchu, kdy se prodalo více
než sto tisíc výtisků, Islington
získal smlouvu s velkým
nakladatelstvím. Druhá část
trilogie Licanius, kniha Ozvěna
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věcí budoucích, vyšla v originále
v roce 2017. Závěrečný díl autor
plánuje na rok 2020.
Foto © Sonja Otto

S. K. Vaughn
je pseudonym známého hollywood‑
ského scenáristy a režiséra, který
pracuje pro společnosti Universal,
Paramount, Sony, Fox a Lionsgate.
Žije v Coloradu. Román Skrz prázd
notu (2018) je jeho sci‑fi debutem.

přeložil Aleš Drobek
vázaná / 380 stran
vychází v květnu
369 Kč

Host

skrz
prázdnotu

S. K. Vaughn

„

Záhadný S. K. Vaughn vzal
oblíbený žánr a pořádně ho
nakopl. Fantastický nápad
vyprávěný s obrovským srdcem,
neuvěřitelným napětím a skvěle
vykreslenými postavami. Je to
nejlepší thriller o přežití, jaký
jsem od vydání Marťana četl.
John Marrs, autor bestselleru
Spřízněné duše
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Sci-fi

Pavel Bareš
Meta
Superhrdinský thriller z českého prostředí
Superlidé existují. Ale žádný z nich není
superhrdina.
Nikdo na začátku jednadvacátého
století nepotřebuje nadšence ve spandexu
a pláštěnkách, kteří by se po nocích honili
za zločinem. Zato po supershowbyznysu se
lidé můžou utlouct.
Ve světě, kde jsou superschopnostmi
obdařené Mety světovými celebritami —
nebo preventivně stíhanými nepřáteli státu —,
nechce být Lenka Křížová ničím z toho.
Je to zkrátka holka, která si chce odchodit
vysokou, utratit alimenty a občas pomoct
kamarádce u zkoušky svými mimickými
schopnostmi. O slávu ani o davy fanoušků se
nikdy neprosila.
A přesto se zdá, že jednoho má.

Pavel Bareš
(nar. 1994) žije dostatečně blízko
Praze, aby se mohl považovat
za Pražáka, ale zároveň dostatečně
daleko, aby po něm v příměst‑
ských autobusech chtěli kupon
na první pásmo. Ve dne je učitelem
angličtiny, v noci frontmanem
kapely The Jay, zapáleným hráčem
videoher a čtenářem komiksů,
cestovatelem, jachtařem, oddaným
hnědokabátníkem a zlomyslným
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Ukázka z knihy
Možná máte pořád dojem, že tohle bude
příběh o hrdinech. Nejspíš už jste jich slyšeli
dost, abyste si v hlavě dokázali udělat před‑
stavu o tom, co teď bude následovat, a už se
v duchu připravujete na neutuchající řetězec
výbuchů, hlášek, maniakálních monologů,
paprsků střílejících do nebe ve třetím aktu
a líbání vzhůru nohama.
A nedostanete ani jedno z toho.
Ale abych vám alespoň trochu vyšla
naproti… zkusím vám na chviličku vyhovět.
Povím vám o tom, jak jsem jedinkrát
v životě někomu zachránila život.

Pánem jeskyní. Zpívá, protože
některých slov je bez melodie
škoda, a píše, protože i kdyby
snad někdy chtěl přestat, stejně
by nemohl. V roce 2016 debutoval
románem Projekt Kronos, na který
navázal druhým dílem Kronovy
děti (2019).

Ukázka z knihy
Zápisník jedné lásky byl první film, na kterej
jsme spolu s Debí koukaly. Bylo to ten
samej večer, kdy se nastěhovala, coby forma
odměny za to, že jsme si bez pomoci jakýho‑
koli stereotypně technicky zdatnějšího kluka
zvládly samy nastavit wifinu. Říkala, že je to
ten nejromantičtější film, kterej zná, a že dou‑
fá, že jednou zažije lásku, jako je tahle.
Doteďka se nemůžu zbavit dojmu,
že jsme se obě musely koukat na úplně
jinej film.
Já viděla Ryana Goslinga, jak stalkuje,
nutí a vydírá Rachel McAdams, aby s ním
měla cosi jako vztah.
Byl pro mě upřímně šok, když jsem tu
noc při googlení zjistila, kolik lidí má ten
film za oslavu pravý lásky místo za rozbor
toxickýho vztahu založenýho na vyhrožování
sebevraždou.
Ale bylo to v pohodě, protože ona ho
vlastně chtěla.
Holky to ve filmech vždycky vlastně
chtěj. I když říkaj, že ne.
Občas si říkám, jestli Ne-Alex ten film
viděl taky.
Koneckonců, možná že kdyby tohle
byl film…
… on by byl jeho hlavní hrdina.

Obálku připravujeme

Pavel Bareš:
Meta

„

Bareš je, bez přehánění,
autor s obrovským
vypravěčským talentem.
Pevnost

Foto © Josefína Rašilovová
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Sci-fi

Yoon Ha Lee
Krkavčí lest
Válka. Kacířství. Šílenství.
Když kapitán kel Čeris vyvolala ducha dávno
mrtvého generála šaose Jedaa, aby jí pomohl
potlačit povstání v jisté uzlové pevnosti, nepo‑
čítala s tím, že Jedao se po staletích osvobodí
ze svého vězení — a posedne ji.
Mezitím Odtrženou marku napadla hafnská
flotila a hexarchát proti ní vysílá roj generála
kel Chirujev, která má za úkol nepřítele zastavit.
Jenomže Jedao má jiné plány. Podaří se mu
zmocnit se velení roje a hodlá se s Hafny
vypořádat osobně.
Pouze jeden z Chirujeviných podřízených,
podplukovník kel Brezan, zřejmě tolik nepod‑
léhá formačnímu instinktu a dokáže odolávat
vlivu geniálního, avšak psychotického Jedaa.
Ten sice tvrdí, že ho zajímá především obrana
hexarchátu, ale můžou mu Chirujev nebo
Brezan věřit? A nesmetou vládcové hexarchátu
celou flotilu, jen aby zničili nevyzpytatelného
generála?

Yoon Ha Lee
(nar. 1979) je americký spisovatel
sci‑fi. Vystudoval matematiku
na Stanfordově univerzitě. Svou
první povídku, „The Hundredth
Question“ (Stá otázka), publi‑
koval v roce 1999; od té doby
napsal dalších zhruba čtyřicet
krátkých prací, za které získal
několik cen; šestnáct z nich vyšlo
ve sbírce Conservation of Sha
dows (2013). Liščí gambit (2016,
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HOST

H A

L E E

„Skvěle vystavěná, dechberoucí space opera.“
N. K. Jemisinová

Thriller z alternativní historie světa plného
Teslových vynálezů
Píše se rok 1936. Ulicemi New Yorku se míhají
světla elektromobilů a vysoko nad úrovní vo‑
zovky sviští vlaky nadzemní magnetické dráhy.
Na střechách hučí transformátory a plazmové
kanály zásobují město energií.
Mladý reportér Jamie Collins je proti
své vůli zatažen do vyšetřování, které začíná
v hotelovém pokoji číslo 3327. Z tohoto apartmá
totiž zmizel světoznámý vynálezce a vizionář
Nikola Tesla. Místo něj leží na podlaze tři
spálená těla.
Netrvá dlouho, než Collinsovi dojde,
že i jemu hrozí nebezpečí. Společně se svéráz‑
nou a emancipovanou Lilly Kolbenovou přichá‑
zí na to, že případ je složitější, než se zpočátku
zdálo. A mohlo by být ještě hůř — pokud se
posledního Teslova vynálezu zmocní tajuplný
nepřítel.

Krkavčí lest je bezpochyby
důkazem, že Yoon Ha Lee patří
spolu s Ann Leckieovou k předním
autorům přemýšlivé a komplexní
humanistické science‑fiction.
Tor.com

česky 2019) je jeho románovým
debutem a prvním dílem trilogie
Mašinerie říše.
Foto © Mann

„

YO O N

Lukáš Vavrečka
Tesla noir

Lukáš Vavrečka
(nar. 1987) vystudoval kulturní
dějiny na Univerzitě Pardubice. Učí
na tamní filozofické fakultě a půso‑
bí jako jazzový pianista a audio
knižní bloger. Knižně publikoval
například detektivní romány
Alibi na příští noc (2014), Dej holce
jméno (2015) nebo steampunkovou
sci‑fi Mesopotamis (2018).

vázaná / 352 stran
vychází v květnu
369 Kč

„

Zatímco J. P. Morgan byl
minulostí, do pokoje neslyšně
vešla současnost. A to v podobě
několika siluet, jejichž odraz
Nikola Tesla zahlédl ve skleněné
tabuli. Neotočil se. Pouze zadržel
dech. Jeden z mužů beze slova
odjistil zbraň. Po chodbách
sedmadvacátého poschodí
hotelu New Yorker se rozlehl
výstřel. Na střechy elektromobilů
tam dole na Osmé Avenue se
jako stříbrný déšť snesla sprška
skleněných střepů.
ukázky z knihy

Foto © Aneta Krejčík Plšková
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Young adult

Roshani Chokshiová
Zlatí vlci
Všichni o nich pochybovali. Avšak oni
vstoupí do dějin.
Paříž, rok 1889. Město je na vrcholu pokroku.
Světová výstava vdechla ulicím nový život,
ale vytáhla na světlo i pradávná tajemství.
Lovec pokladů a zámožný hoteliér Séverin
Montagnet‑Alarie ví o všem, co se v metro‑
poli šustne, a proto ho také osloví mocný
Babylonský řád. Séverin by jindy pro členy
řádu nehnul ani prstem, jenže odměnou je
poklad, o kterém se mu ani nesnilo: jeho
právoplatné dědictví.
A tak v honbě za starodávným artefaktem
dává dohromady skupinku nepravděpodob‑
ných odborníků: konstruktérku s nesplace‑
ným dluhem, historika, který přišel o domov,
tanečnici s temnou minulostí a svého bratra
ve zbrani.

Roshani Chokshiová
(nar. 1991) je indicko‑filipínsko
‑americká autorka young
adult románů. Studovala práva
na univerzitě Emory, kterou
po úspěchu svého prvního
románu opustila. Dříve publiko‑
vala romány The Star‑touched
Queen (Hvězdami dotčená
královna, 2016), který byl
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Společně se vydávají na dobrodružnou
cestu do jiskřivého a nebezpečného nitra
Paříže a to, co objeví, možná změní běh
dějin — pokud se jim podaří zůstat dostatečně
dlouho naživu.

„

Chokshiová vyniká jako
mistrovská vypravěčka;
zápletka, svět, který vystavěla,
spiknutí i konflikty jsou
zkrátka ohromující. Ovšem
nejvíce čtenáře upoutá historií,
hádankami, tajemstvím a vědou —
to vše se splétá ve světě, který
skrývá moc a kouzla.
Booklist

nominovaný na Locus Award
a Norton Award, a A Crown
of Wishes (Koruna přání, 2017).
Foto © Aman Sharma
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„

Šest vran Leigh Bardugové se v novém románu
Roshani Chokshiové prolíná s Šifrou mistra Leonarda.
Opulentní hon za pokladem, který donutí čtenáře
bažit po dalším dobrodružství.
Kirkus Reviews
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853 vajec,
325 kuřat
a spousta dalších
vtipných detailů
k objevování.

Regina Schwarzová
Než řeknete hody hody
To je práce, to je shonu! Aby taky ne, veli‑
konoční zajíček totiž musí jako každý rok
pomalovat a poschovávat snad bambiliony
vajíček. Jak jen to asi dělá? Jednoduše: má na to
spoustu pomocnic a pomocníků.
Čekáte snad kvočny na idylickém statku?
Chyba lávky! Dneska už je všechno jinak. Slíp‑
ky ve vile Na Kukani cvičí jógu, odpočívají při
pletení a předhánějí se v soutěži o titul Slepice
měsíce. A na malování vajíček už dávno nestačí
štětec a barvy. V oddělení módního designu fir‑
my Z.A.J.D.A. se vyvíjejí nové metody zdobení
a najímají nové posily.
Veselé ilustrace plné legračních detailů
a komických scének skvěle doplňují vtipné
verše: jedno i druhé spolu dokonale ladí a obojí
zaručeně rozesměje malé i velké.

3+

přeložila Kateřina Klabanová
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Regina Schwarzová

Ina Hattenhauerová

Host

„

Nad vtipnými obrázky
nezůstane jedno oko suché,
a nejen to dětské!

Regina Schwarzová
(nar. 1951) je německá spisovatelka,
která se již více než třicet let věnuje
tvorbě obrázkových knížek pro nej‑
menší, jazykových a logopedických
hříček, jazykolamů i humorných
veršů pro dospělé. Svými texty by
chtěla pro čtení a předčítání získat
děti i dospělé a probudit v nich
vlastní tvůrčí schopnosti.

Ina Hattenhauerová
(nar. 1982) je ilustrátorka dětských
knih, oblíbená pro svůj nezaměni‑
telný humor, který je v její tvorbě
všudypřítomný. Její rozpustilé
ilustrace mají švih, srší vtipem
a jsou plné překvapivých nápadů.
Žije ve Výmaru a pravidelně
spolupracuje s řadou renomovaných
německých nakladatelů.

Foto © Nicole Noack

Foto © Florian Wehking
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Tvůrci Map
se vydávají
na velkolepou
cestu po národních
parcích světa.

Aleksandra a Daniel
Mizielińští
Cesta do divočiny

6+

přeložila Anna Halfarová
vázaná / 128 stran
vychází v květnu
599 Kč

Za zvířaty národních parků světa

Ta książka zabierze cię w niezwykłą
podróż w głąb ziemi. Spotkasz tam
grotołazów, górników i… pasażerów
metra. Znajdziesz skamieniałe kości
dinozaurów, zabytkowe przedmioty
sprzed setek lat i jadalne korzenie.
Zajrzysz do podziemnych nor i norek,
zapuścisz się w labirynty jaskiń
i zjedziesz na dno najgłębszej kopalni
świata. Ogromne ilustracje i pełne
szczegółów przekroje poprowadzą cię
coraz głębiej i głębiej, od cienkiej
warstwy gleby tuż pod stopami aż do
gorącego jądra Ziemi. Przejdź przez nie,
by zobaczyć, co kryje się… POD WODĄ.

★ ZA

HOST ★
A DANIEL MIZIELIŃŠTÍ ★
ZVÍŘATY NÁRODNÍCH PARKŮ SVĚTA ★ ALEKSANDRA

CESTA DO DIVOČINY

On je plachý, ona podnikavá, on obrovský
a těžkopádný, ona drobná a mrštná. Seznamte
se se zubrem Kubou a veverkou Julčou, dvěma
kamarády z Bělověžského pralesa. Právě
dostali tajemný dopis z Ameriky a vyrážejí
na velkou výpravu do divoké přírody.
Procestují osm výjimečných národních
parků v nejrůznějších koutech naší planety.
Od amerického Yellowstonu přes Národní
park Severovýchodní Grónsko po indonéský
Národní park Komodo. Putují z amazonského
deštného pralesa přes africkou poušť až do čín‑
ského bambusového lesa, kde potkávají zvířata
typická pro danou oblast. Seznámí se s jejich
chováním i prostředím, dozví se hromadu
zajímavých věcí, a navíc zažijí spoustu
dobrodružství.
59,90 zł

ISBN 978-83-63696-91-7

„

Co mají společného zubr a bizon?
Jak putuje ledovec? Proč jsou
vlci důležití? Jak si zvířata poradí
s horkem africké pouště nebo
arktickými mrazy?
Aleksandra a Daniel Mizielińští
(nar. 1982) jsou polští grafici,
ilustrátoři a designéři, nositelé
řady ocenění. Jejich netradiční atlas
Mapy (2012, česky 2016) se stal
celosvětovým fenoménem. Mapy
byly přeloženy do třiceti šesti
jazyků a prodalo se jich přes tři
miliony výtisků.
Foto archiv autorů

„

Mizielińští jsou mistři v předávání
znalostí atraktivním způsobem.
Tentokrát si s kvanty informací
o divoké přírodě poradili pomocí
vtipného komiksu, doplněného
nápaditými vzdělávacími
aktivitami.
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Každý správný
egyptolog
potřebuje lupu.

David Long
Egypt pod lupou
Díky téhle knížce procestuješ skutečná místa
starověkého Egypta, nahlédneš do každo
denního života tehdejších Egypťanů — od ot‑
roků až po faraony — a na vlastní kůži zažiješ
velké okamžiky egyptských dějin zachycené
do nejmenšího detailu.
Seznámíš se s Tutanchamonem, který
se stal králem už jako malý chlapec, i s jeho
hrobkou plnou neuvěřitelných pokladů. Spolu
s Kleopatrou se zúčastníš bitvy proti římskému
vojevůdci. A zjistíš, jak a proč se dělaly mumie.
Projdi s lupou stránku za stránkou
a na každé dvoustraně zkus najít deset po‑
psaných předmětů či postav. Objevíš zde tolik
pokladů, až tě z toho bude přecházet zrak.
Tak na co ještě čekáš? Odhal tajemství starého
Egypta dřív, než tě předběhnou vykradači
hrobek!

David Long
je britský novinář, spisovatel
a ghostwriter. Specializuje se
na historii a píše knihy pro dospělé
i děti. Egypt pod lupou (2018) patří
do úspěšné série, na níž spolu‑
pracuje s mladým talentovaným
výtvarníkem Harrym Bloomem.
Foto archiv autora

6+

přeložila Barbora Doležalová
vázaná / 48 stran
vychází v dubnu
449 Kč

„

Miluju tenhle styl ilustrací plný
malinkatých detailů a lidiček,
kteří se věnují rozličným
činnostem, a nikdy mě neomrzí
prohlížet si zaplněné stránky.
A navíc — co všechno se
dozvíte o Egyptě!
Andreea, Goodreads

„

Historie pod lupou. Zábava
na dlouhé hodiny zaručena.
Pod zvětšovacím sklem ožívají
příběhy starých Egypťanů —
významných i těch obyčejných.
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Kouzlu malé
okaté králičí
holčičky
propadne
každý.

Nadine Robertová
Elinka
Elinka má šest sourozenců. V rodině platí
pravidla, ta však Elince příliš nesedí. Králičí
holčička v červených kaťatech chce vždycky
dělat něco jiného než ostatní. V neděli se jí ne‑
chce jít na ryby, radši by si četla. Chce jít jinudy
než ostatní a rybu se snaží ulovit na pryskyřník.
Pošetilé. Jenže nakonec Elinka jako jediná rybu
chytí — tím ji však přestává zajímat. Hlavně aby
se šlo domů její zkratkou.
Poznáváte v té umanutosti své milova‑
né dítě v období vzdoru? Každý jsme jiný
a respekt k jinakosti je základním kamenem
pochopení v rodině i mezilidských vztazích.
Jako bonus k uklidňujícímu čtení s pevným
vnitřním rytmem přijměte pozvání do malebné
krajiny Maji Kastelićové — je plná důvěrně
známých detailů, které ve vás probudí pocit,
že se procházíte krajem svého dětství kdesi
za babiččinými humny.

3+

přeložila Eva Sládková
vázaná / 32 stran
vychází v březnu
299 Kč

„

Elinka nám dává důležitou
lekci: nesnažme se být všichni
stejní, když nejsme ze stejného
těsta. Naslouchejme, co nám
chtějí říct ostatní. Respektujme
jejich jedinečnost.
Tirelire à livre

Nadine Robertová
je kanadská spisovatelka a naklada‑
telka. Svoji bohatou profesní dráhu
započala designem videoher, ná‑
sledně psala scénáře k animovaným
filmům a nakonec založila vlastní
nakladatelství, které se specializuje
na vydávání obrázkových knih pro
děti. V současné době dětské knihy
nejen píše a vydává, ale i překládá.

Maja Kastelićová
je slovinská ilustrátorka a zapálená
milovnice obrázkových knih. Její
první autorská kniha Chlapec a dům
(2015) byla zařazena do výběru
výjimečných dětských knih White
Raven. Nad ilustracemi pro knihu
Elinka (2018) strávila celý rok,
dokonce si pro ni sama namíchala
vlastní barvy.

Foto archiv autorky

Foto archiv autorky
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Betonová
džungle
velkoměsta.
Copak tady nikde
nic neroste?

Anna Walkerová
Májina zahrada
Malá Mája se z domečku na vesnici odstěhuje
do města. Chybí jí příroda, ptáci, zahrada.
Mezi vysokými domy není ani kousek místa,
kde by mohly růst narcisy či jabloně. Když je
Mája namaluje na chodník křídami, déšť je
za chvíli spláchne. A když konečně najde park,
je celý vysypaný drobnými kamínky a nikde
ani kytička. Nakonec ji zbloudilý ptáček
zavede k pohádkově krásnému květinářství —
jenže tam mají zavřeno. Copak v tomhle
městě opravdu vůbec nic neroste? Roste!
Chodníkem prorazil malý výhonek! Mája si
ho vezme a uloží do své sklenice na poklady.
Do sklenice, kde je dost místa na to, aby v ní
kytička mohla růst. Růst ve městě, kde je dost
místa na to, aby tam takových minizahrádek
vyrostly tisíce. Ke společné radosti všech.
I z města se dá udělat zelenější místo
k životu. Jen je třeba někde začít.

Anna Walkerová
je australská ilustrátorka a autorka
dětských knih. Pomocí pastelek, vo‑
dovek a koláží vytváří obrazy plné
půvabných detailů. Májina zahrada
vstoupila do povědomí kritiky
a čtenářů i pro své environmentální
poselství a v roce 2018 se dostala
na seznam nejlepších ilustrovaných
knih deníku The New York Times.

3+

přeložila Lucie Bregantová
vázaná / 32 stran
vychází v dubnu
299 Kč

„

Májina zahrada je oslavou síly
přírody a tvořivosti malého
dítěte. Zdůrazňuje schopnost
nelpět na minulosti a jít dál,
je plná lásky a jako stvořená pro
společné čtení a sdílení.
Athina Clarkeová, specializovaná
dětská knihkupkyně, Malvern,
Austrálie

„

Příručka urban gardeningu pro
hipstery od tří let.

Foto archiv autorky
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Jak je dneska
venku? Prší, svítí
slunce, nebo
snad fouká vítr
a padá sníh?

Britta Teckentrupová
Všechny barvy počasí
Počasí nás provází na každém kroku. Má vliv
na to, co nosíme na sobě, co jíme, jak bydlíme
i jak se cítíme. Často o něm mluvíme a zaujatě
sledujeme předpovědi. Počasím zkrátka žijeme.
A právě o tom je tahle knížka — jen k údajům
o teplotě vzduchu či pravděpodobnosti srážek
přidává ještě něco navíc.
Jak vznikají červánky? Proč je nebe modré?
Odkud se bere déšť a sníh? Proč je aprílové po‑
časí tak proměnlivé? Netradiční naučná kniha
jednoduše a srozumitelně vysvětluje řadu jevů
a projevů počasí i to, jak ovlivňuje životy lidí.
Zároveň je však i poetickým průvodcem —
v neuvěřitelně působivých ilustracích zachycuje,
jak na nás počasí působí, jak ho prožíváme.
Každá dvoustrana je malá obrazová báseň,
do níž je vepsáno, co vědeckými slovy popsat
nelze, a nám — malým i velkým — ukazuje snad
všechny barvy, jaké může počasí mít.

Britta Teckentrupová
(nar. 1969) je německá výtvar‑
nice, ilustrátorka a spisovatelka,
která vystudovala umění v Londýně.
Napsala a ilustrovala přes stovku
úspěšných a oceňovaných knih
pro děti, které byly přeloženy
do pětadvaceti jazyků. Její výtvarná
díla jsou vystavována v galeriích
po celém světě.

6+

přeložila Martina Kašparová
vázaná / 160 stran
vychází v dubnu
499 Kč

„

Všechny barvy počasí byly
v roce 2016 nominovány
na prestižní Německou cenu
za literaturu pro mládež
a americko‑kanadské vydání
se dostalo do výběru Best
Middle‑Grade Nonfiction of 2018
časopisu Kirkus Reviews.

Foto archiv autorky
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Dobrosrdečný
popleta Pettson
a jeho neposedný
kocourek Fiškus
jsou tu!

Sven Nordqvist
Dort pro Fiškuse
Úvodní kniha celosvětově úspěšné švédské série
konečně vychází v češtině. Spolu s Pettsonem
v ní budeme péct palačinkový dort Fišku‑
sovi k narozeninám. Přesněji řečeno k jedněm
z jeho letošních narozenin. Kocourek totiž slaví
třikrát do roka. Proč? Protože je to legrace.
Na dort potřebujete vejce, mléko, máslo,
cukr, sůl… a mouku. Jenže kde je mouka?
Doma rozhodně ne — dokonce ani pod gaučem
nebo v šatně. Je třeba dojet do obchodu, jenže
kolo má píchlou zadní duši. Nářadí je v zamče‑
né kůlně a klíč je… klíč je… Zeptejte se Fiškuse!
Už teď je vám jasné, že upéct dort nebude jen
tak. Ale v každém případě to bude legrace.
Knížky ze série o Pettsonovi a Fiškusovi
vyšly v neuvěřitelných pětapadesáti jazycích
a celkem se jich zatím prodalo přes patnáct
milionů výtisků.

Sven Nordqvist
(nar. 1946) je spisovatelem a ilustrá‑
torem na plný úvazek už od osm‑
desátých let, kdy díky Dortu pro
Fiškuse přišel na svět stařík Pettson
se srdcem malého rošťáka a jeho
nestárnoucí kocourek, kteří společ‑
nými silami okouzlují už několiká‑
tou generaci čtenářů.

3+

přeložila
Jana Chmura‑Svatošová
vázaná / 32 stran
vychází v únoru
279 Kč

„

Doslova na každé ilustraci
objevíte minimálně jeden
vtípek, často hned celou kopu.
V květináči na okně rostou
houby, mezi cedníky v kuchyni
visí brýle, v kůlně na šňůře se
suší miniaturní fusekle, na louži
pod okapem si kdosi vybudoval
molo pro lodičku, zatímco
Pettsonův dům obrůstají maliny
o velikosti melounů. Vítejte
ve světě fantazie, ve kterém
je možné všechno a který děti
(a nejen ony!) milují.

Foto © Danne Eriksson
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Émilie Vastová
Rostliny cestovatelky
Prý nemůžeme zažít žádné
dobrodružství, když pořád trčíme
na jednom místě.
Kdo? Přece my, rostliny. S kořeny
uvízlými v zemi prý sedíme doma
jako pecky. Jenže taková pecka je
často větší dobrodruh než leckterý
dvou-, čtyř-, šesti- či osminohý cesto‑
vatel. A to ani nemluvíme o statečných
létajících semínkách či neohrožených
poutnících z rodiny lopuchů! Ti se
nezaleknou ani divých šelem — klidně
jim skočí na hřbet a svezou se desítky
metrů daleko. A to není všechno.
Drobné bobule ostružin se nechají
dobrovolně pozřít zvířetem, bez bázně
se pustí labyrintem jeho trávicího
systému, aby po čase vyšly ven jako
holá semínka. V úplně neznámých
končinách! Jestli toto není dobrodruž‑
ství, pak už nevíme.

Émilie Vastová
(nar. 1978) absolvovala vizuální studia
a fotografii, avšak ve své tvorbě stále více
tíhne ke kresbě. Má ráda dětskou obraz‑
nost, přírodu a jednoduché tvary a tyto tři
složky kombinuje i ve svém vrcholně es‑
tetickém herbáři Rostliny cestovatelky,
který je důvtipnou naučnou knihou pro
děti i designovým objektem pro všechny
milovníky krásných knih.

4+

přeložila Lucie Šavlíková
vázaná / 56 stran
vychází v únoru
349 Kč

Émilie Vastová

Rostliny
cestovatelky

„

HOST

Není semínko jako semínko.
Některé létá, jiné plave a další
třeba skáče nebo se vystřeluje
jako miniaturní dělová koule.
Odhalte způsoby, jakými si
rostliny podmaňují svět.

„

V říši rostlin jsou i milovníci
opravdové adrenalinové zábavy.
Nevěříte? Pojďte, budeme vám
o tom vyprávět.

Kari Staiová
Jonáš a Nenáš
Jeden říká na všechno „jo“, druhý říká
na všechno „ne“.
Můžou být vůbec dva lidé rozdílnější než Jonáš
a Nenáš? A přesto jsou to nejlepší kamarádi.
Jejich soužití pod jednou střechou sice jednoho
dne ztroskotá, ale věčně usměvavému Jonášovi
začne bručoun Nenáš chybět. Jak ovšem přimět
někoho, kdo na všechno říká „ne“, aby s vámi
něco podnikl? Musíte na něj vymyslet fintu:
ptát se ho tak, aby „ne“ vlastně znamenalo „jo“.
Na společném výletě se pak ukáže, že umět říct
v rozhodující chvíli „ne“ vám může zachránit
nejen spoustu nervů, ale někdy dokonce i život.
Úspěch série, která v Norsku čítá už šest
samostatných knížek, tkví ve snadno čitelné
vizuální formě, která navzdory své jednodu‑
chosti nese silné poselství, srozumitelné i těm
nejmenším. Knihy se staly předlohou animo‑
vaného seriálu norské televize i divadelních
představení. Sklidily prestižní literární ocenění
a překládají se do mnoha jazyků.

Kari Staiová
(nar. 1974) je norská ilustrátorka
a spisovatelka. Kromě moderní kla‑
siky Jonáš a Nenáš (2008), kterou
si norské děti nesmírně oblíbily,
ilustrovala i řadu leporel a ob‑
rázkových knih. Její styl je jasně
rozpoznatelný a svou jednoduchou
čitelností blízký nejmenším dětem.

3+

přeložila Pavla Nejedlá
vázaná / 32 stran
vychází v dubnu
289 Kč

„

Dáš si vdoleček? Ne.
Nechtěl bys lampu? Ne.
Pojedeš se mnou na výlet? Ne.
Nenáš říká na všechno
„ne“. Nenáš umí říct „ne“
stovkou jazyků.

„

Série o mrzoutovi Nenášovi
a optimistovi Jonášovi
bezpochyby patří mezi nejlepší
norské dětské knihy.
Dagbladet

Foto © Kari Svanberg

Foto archiv autorky
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Cathon
Róza a Sam

Pro děti a mládež

3+

přeložila Eva Sládková
vázaná / 44 stran
vychází v květnu
269 Kč

Stian Hole
Neboj se, Oskare

5+

přeložila Daniela Mrázová
vázaná / 48 stran
vychází v červnu
279 Kč

Uloupené lupení

Kdo to tu okusuje bazalku? První případ
neodolatelného dua — miniaturní Rózy
a její pidipandy.
Jednou ráno naruší Rózino poklidné zahrad‑
ničení křik. Bazalce někdo okousal listy!
Ale kdo? To se musí vyšetřit! Nejdřív je potřeba
vyzpovídat svědky, a když to nepomůže, musí
se u bazalky držet hlídka. Jenže co to? Že by
stateční hlídači usnuli? A bazalka je zase
o něco víc okousaná. Pak už nezbývá než
nastražit na zloděje past…
Dejte svému začínajícímu čtenáři něco,
co ho bude bavit. Písmenek je tu právě tak ako‑
rát, a navíc v komiksové formě, díky níž děti
snadno přejdou od obrázkových knih ke sku‑
tečnému čtení. Přidejte okouzlující ústřední
hrdinku, která v sobě snoubí něco z Hildy
a něco z Ferdy Mravence, roztomilé výjevy
zpoza lodyh a pestíků obohaťte o jednodu‑
chou, leč nikoli primitivní detektivní zápletku,
a spokojenost čtenáře je zaručena.

Cathon
Pod pseudonymem Cathon se
skrývá mladá nadaná kanadská
ilustrátorka a autorka komiksů
(nar. 1990). Má nadčasový a snadno
rozpoznatelný styl. Její postavy
jsou roztomilé, ale nijak přeslazené.
Používá příjemnou barevnou paletu
a přináší poutavé příběhy. S Cathon
se rodí nová komiksová hvězda.
Foto archiv autorky
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„

Na téhle knížce je okouzlující
úplně všechno. Krásné ilustrace,
barevnost i samo zahradní
vyšetřování — to vše nás zavede
zpět do báječného světa plného
radosti a úžasu, které jsme
zažívali, když nám byly čtyři roky.
Hélène Brosseauová,
knihkupectví Monet, Montreal

Doporučená četba pro všechny šestileté děti,
jejich rodiče a prarodiče
Léto je skoro pryč a Oskar je nervózní. Dvoj‑
čata Hana a Johana, které s ním nastupují
do první třídy, už umějí jezdit na kole, potápět
se, a dokonce i trochu číst. Nic z toho Oskar ne‑
umí a má strach, jestli ve škole obstojí. Zkoumá,
jestli se mu konečně neviklá první zub, a přitom
zjišťuje, jestli se i dospělí něčeho bojí. A bojí
se skoro všichni! Jedna prateta se bojí zimy
a sněhových závějí. Druhá prateta má strach,
že až umře, bude se jí po Oskarovi stýskat. Bojí
se i maminka, že Oskar bude cestou do školy
sám přecházet silnici. A bojí se dokonce
i tatínek! Strach je totiž součástí lidského života
a mít strach neznamená být zbabělý.
Vizuálně neotřelá kniha o velkých změ‑
nách v životě dítěte, v níž nechybí filozofický
přesah a otevřenost typická pro skandinávskou
dětskou literaturu.

Stian Hole
(nar. 1969) je oceňovaný spisovatel
a ilustrátor, autor zatím šesti obráz‑
kových publikací. Kniha Neboj se,
Oskare mu v roce 2007 zajistila
mezinárodní průlom — jako vůbec
první severský autor získal prestiž‑
ní ocenění Bologna Ragazzi Award
a kniha byla následně přeložena
do více než dvaceti jazyků.

„

Stian Hole vytvořil geniální
poetickou obrázkovou
knížku, kde slova i digitální
koláže zachycují poslední
léto šestiletého chlapce
před nástupem do školy
a nevyhnutelným střetem
s životní realitou. Andersen
by to pomocí pera, papíru, nůžek
a lepidla neudělal lépe.
Jens Andersen,
Berlingske Tidende

Foto © André Løyning
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„Dá se vůbec něco
dělat? A můžu něco
udělat já?“
Podobné otázky si každý den kladou stovky
milionů lidí po celém světě.
Stačí otevřít noviny či okno prohlížeče
a už vás v očích štípe dým z amazonských
pralesů, ponožky smáčí voda tajícího ledovce
a rty vysychají stejně rychle jako česká kraji‑
na. Mezivládní klimatický panel OSN k tomu
navíc nemilosrdně odpočítává: máme jen pár
let na radikální změnu ekonomiky i životního
stylu, pokud nemá lidská civilizace v nadchá‑
zejícím století čelit vlastnímu konci — a spolu
s ní i celý svět v té podobě, jak ho známe.
Pohled do propasti klimatické krize
a na vymírání živočišných i rostlinných druhů
je ochromující. Každá snaha o jejich zmírnění
je výzvou dalece přesahující lidskou předsta‑
vivost i jakoukoli historickou zkušenost. Filo‑
zof Timothy Morton o klimatu a jeho změně
mluví jako o hyperobjektu: lze zahlédnout
pouze jeho lokální projevy v čase a prostoru,
svou povahou ale značně překračuje možnosti
našeho vnímání a chápání. A přesto: obrovi
čelíme sami. Co můžu udělat? Středoškolští
studenti stávkují, aktivisté obsazují uhelné
doly a přilepují se k vládním budovám, insta‑
gramové hvězdy nabádají k etické spotřebě.
Většina z nich trpí environmentálním žalem:
vědomím obra.

Toto vědomí se nevyhýbá ani naklada‑
telstvím. Co můžeme dělat? Asi to jediné,
co umíme — vydávat knihy. S hyperobrem
dýchajícím nám na záda jsme vymysleli
ediční řadu KLIMAX. Jejím prostřednictvím
vám chceme přinášet informace o tom, co lid‑
stvo pravděpodobně čeká v následujících
desetiletích, a pokusit se vysvětlit, jak jsme
se k tomuto stavu dopracovali. Nabídnout
nejen přehled systémových kroků nutných
k odvrácení klimatické katastrofy, ale také
každodenních udržitelných postupů, které
může do svého života zkusit začlenit každý.
Vyprávět příběhy lidí, kteří se na vlastní
pěst rozhodli bojovat se suchem, byrokracií
a proměnou krajiny. Zjistit, co to vlastně je
příroda, kde se bere náš zájem o ni a jak se
proměňuje.
Co můžeme dělat? Nevíme. Ale zkusíme
najít odpověď.

David Wallace‑Wells
Neobyvatelná Země

přeložila Sylva Ficová
brožovaná / 368 stran
vychází v červnu
359 Kč

Život po oteplení

Je to mnohem horší, než jste si mysleli…
Možná nejzrádnější stránka klimatické krize
je její nenápadnost a zdánlivá pomalost. Roční
období se střídají, moře zůstává na svém místě,
někdy prší méně, někdy více. To jen v médiích
se míhá kaleidoskop apokalypsy: tající perma‑
frost, hořící lesy, ubývající ledovce, města bez
vody a tak dále. Zahřívání planety se z hlediska
každodenního života zdá být nahodilým
označením nespojitých katastrof. Mezinárodní
bestseller Neobyvatelná Země tento dojem
nemilosrdně bourá. Novinář David Wallace
‑Wells přečetl stovky analýz a vyzpovídal
desítky vědců, aby předložil obyvatelům Země
drsný účet: nejenže všechno souvisí se vším, ale
brzy se krize projeví i v oné zatím nedotčené
každodennosti. Wallace‑Wellsův cestopis
po blízké budoucnosti tak lemují nedostatek
potravin, pandemie, politický kolaps — a volání
po změně, které už nelze ignorovat.

Obálku připravujeme

David Wallace‑Wells:
Neobyvatelná Země
Život po oteplení

„

KLIMAX 001

Pokud nechceme, aby nás
vnoučata proklínala, tak bychom
si raději měli přečíst tuhle knihu.
Timothy Snyder, historik

„

David Wallace‑Wells
je americký novinář. V posledních
letech se zaměřuje na environ‑
mentální témata a problematiku
klimatické změny. Působí jako
zástupce šéfredaktora v magazínu
New York, dříve pracoval na stejné
pozici v časopisu The Paris Review.
Neobyvatelná Země (2019) je jeho
knižní prvotina.

Ať už jste zprávy o klimatických
změnách zaspali, nebo se jim
vyhýbáte, tato kniha vás probere.
A jestli jste do současného
klimatického dramatu ponořeni,
Wallace‑Wellsův hlas a perspektiva
vás ještě víc vyburcuje.
The Guardian

Foto © Beowulf Sheehan
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Jaromír Marek
Interhelpo

Populárně-naučná

brožovaná / 312 stran
vychází v květnu
299 Kč

Tragický příběh československých osadníků
v Sovětském svazu

I Čechoslováci budovali socialistický ráj.
A i oni byli vyhnáni.
Sovětský svaz byl v roce 1921 kvůli válce a divo‑
ké kolektivizaci ekonomicky v koncích. Přišel
proto se záchrannými opatřeními: kromě uvolně‑
ní přísně řízeného hospodářství požádal komu‑
nisty celého světa o pomoc. A to nejen finanční —
každý soudruh mohl přijet, budovat zemědělství,
průmyslové podniky a s nimi i socialistický sen.
V březnu 1925 tak odjíždí i první z několika
výprav československého družstva Interhelpo.
Povětšinou to jsou sedláci a drobní řemeslníci
(ale třeba i malý Alexander Dubček) a jedou
do Kyrgýzie, kterou jim komunističtí agitátoři
líčili jako zemi zaslíbenou. O to větší je jejich
překvapení, když dorazí do polopouště, kde
končí koleje. Tím však jejich tragický příběh
pouze začíná. Vybudovat podniky a továrny
se sice podařilo, ale jen málokterý z osadníků,
kteří byli nakonec vyhnáni a perzekvováni, by to
označil za splněný sen…

Jaromír Marek
(nar. 1967) je novinář a dokumen‑
tarista. V současnosti působí jako
zahraniční zpravodaj Českého
rozhlasu ve Velké Británii, předtím
byl také v Asii a Africe. Dříve
pracoval v České televizi.
Foto © Český rozhlas

Kristen R. Ghodseeová
Proč mají ženy za socialismu
lepší sex

přeložila Sylva Ficová
brožovaná / 240 stran
vychází v březnu
299 Kč

A další argumenty pro
ekonomickou nezávislost

„

Vystěhovalci sedí ve svých
vagonech a čekají, až se rozední.
První dojmy jsou zdrcující. „Zdálo
se, že vlak zastavil uprostřed
ničeho. Nebyla tam ani staniční
budova, jen několik nízkých
chatrčí a okolo nich holá step.
Později jsem často slýchal
opakovat čísi sklíčený komentář:
Tak tady jsme na konci světa,“
napsal Alexander Dubček.
ukázka z knihy

Štěstí v rodině, úspěch v kariéře i pohoda
v posteli začínají v zákonech.
Západní společenská stabilita poválečných let
je paradoxně v mnohém dílem komunismu:
demokratické státy ze strachu před radikalizací
obyvatelstva přijímaly opatření, jimž se dnes
souhrnně říká sociální stát. Snad žádné skupiny
obyvatel se tento vývoj nedotkl tak výrazně jako
žen: vzdělávací politika a státní podpora jim
umožnily kariéru, sexuologie a zdravotnictví
částečně odtabuizovaly sexuální život a ženské
tělo přestalo být vlastnictvím někoho jiného.
S rokem 1989, kdy skončila komunis‑
tická hrozba a začala sílit mantra deregulace,
se trend obrátil a sociální stát začal korodovat.
Dnes jsou ženy více ohroženy chudobou
a sexuální vztahy se opět pojí s materiálním
zajištěním. Kristen Ghodseeová v provokativní
studii analyzuje, jaké dopady má kapitalismus
na soukromí, kariéry i sebevědomí žen a kudy
by se mohl v budoucnu ubírat.

Kristen R. Ghodseeová
(nar. 1970) je americká etnografka
a profesorka ruských a východo‑
evropských studií na Pensylvánské
univerzitě. Ve své práci se
zaměřuje především na genderovou
perspektivu ekonomické reality
postkomunistických zemí či na tak‑
zvanou „ostalgii“, o nichž napsala
několik knih.

Kristen R.
Ghodseeová

PROČ
MAJÍ ŽENY
ZA SOCIALISMU
LEPŠÍ

SEX

A další argumenty
pro ekonomickou
nezávislost

„

HOST

Kristen Ghodseeová se nedívá
na svět růžovými brýlemi. Ale snaží
se s obrovskou vervou a citem
ukázat, co některé socialistické
státy pro ženy udělaly.
Observer

„

Přednost této chytré a přístupné
knihy tkví v tom, že ukazuje, jaké by
bylo pro ženy (a když jsme u toho,
tak i pro muže) mít naprosto jiný
systémový vztah k něčemu tak
základnímu, jako je sex či zdraví.
The New Yorker

Foto © Dennis Griggs — Tannery Hill Studios
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Are Kalvø
Hory peklo ráj
Jak se komik proti své vůli pokusil
o lásku k přírodě
Are Kalvø vyrostl přímo uprostřed pohledni‑
cové krajiny severozápadního Norska, obklo‑
pený fjordy a horami, za kterými lidé cestují
přes půl planety. Jeho to ovšem do přírody
nikdy netáhlo. Jenže před pár lety mu hory
začaly přebírat přátele — jednoho dne si totiž
uvědomil, že na Facebooku nemá jediného
přítele, který by nesdílel svou fotku na horách.
Začalo mu to vrtat hlavou. Že by se celou
dobu mýlil? Ze strachu, že o něco přichází,
se vydá do hor zjistit, co žene lidi k tomu,
aby se ve volném čase vzdali městských
radovánek, investovali nehorázné peníze

přeložila Daniela Mrázová
vázaná / 312 stran
vychází v květnu
369 Kč

do turistického vybavení, trmáceli se osm
hodin v dešti a mlze a večery trávili v pách‑
noucím funkčním prádle ve společnosti stejně
zapálených jedinců na chatách s prapodiv‑
nými jmény jako Komáří domov, U Ošklivce,
Vraní chýše nebo Kočičárna.

„

Kalvø až k popukání zábavně
popisuje nadšení pro zážitky
v přírodě… Bezpochyby nejlepší
kniha, jakou kdy napsal
nejvtipnější Nor současnosti.
Aftenposten

ARE

K A LV Ø

V
IDE Á L NÍM
P Ř ÍPA DĚ
Č ÍŠ NÍC I.

RADŠI
C HODÍM
TA M, K DE
J S OU L IDI.

Are Kalvø
(nar. 1969) je přední norský komik
a satirik, který se už přes dvacet let
věnuje stand‑up comedy. Je rovněž
autorem muzikálů, revue, opery
a jedenácti knih na různá témata,
jako je náboženství, politika, fotbal
nebo trávení volného času. Díky
tomu si získal široké publikum,
spoustu chvály, dostal mnoho cen
a někdy trochu kartáč. Často píše
o tématech, o kterých toho moc

88

neví. Teď píše poprvé o něčem,
čemu nerozumí vůbec. Are Kalvø je
patrně jediný člověk na světě, který
se nechal vyfotografovat na proslu‑
lém skalním masivu Preikestolen
a nevztahoval přitom ruce k nebi.

„

Kalvø se vysmívá tomu, jak milovníci hor velebí sami sebe,
a přestože je to úsměvné, vlastně má pravdu — vždyť proč by
pobyt v přírodě daleko od civilizace měl představovat něco
vznešenějšího než páteční tah od jedné hospody ke druhé?
Kathleen Rani Hagenová, Fædrelandsvennen

Foto © Sturlasson
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James Bridle
Temné zítřky

Populárně-naučná

přeložil Petr Ondráček
brožovaná / 320 stran
vychází v červnu
349 Kč

Aleksander Kaczorowski
Ota Pavel

přeložil Martin Veselka
vázaná / 320 stran
vychází v dubnu
349 Kč

Pod povrchem

Technologie a konec budoucnosti

Technologie nikdy neudělaly svět přehlednější
a jasnější — jen prostě zrychlují a zesilují
vše lidské.
Osvícenská víra v rozum a vědu slibovala odtaj‑
nit svět a udělat z něj lepší místo pro život. Zku‑
šenosti dvacátého století ukázaly, že racionální
a technicistní přístup vede sice k efektivitě, ale
už nikoli ke spravedlnosti či štěstí. Zkušenosti
jednadvacátého století pak odhalují ještě něco
jiného: technologie — satelity, neuronové sítě
či algoritmy — nejenže nepomáhají uspořádávat
realitu, ale naopak ji činí ještě nepřehlednější.
Před zraky zmateného lidstva se tak kupí
hromada velkých dat, kvant informací a me‑
diálních obsahů nejasného původu, na níž raší
konspirační teorie, fundamentalismus a popu‑
listické spekulace. Přitom přestáváme tušit, jak
algoritmy a umělá inteligence vlastně fungují.
Brilantní studie Temné zítřky jsou příběhem
o tom, jak jsme se odcizili vlastním techno‑
logiím a co to může znamenat pro svět zítřka.

„

Temné zítřky patří mezi nejvíce
znepokojující a osvětlující knihy
o internetu, což znamená,
že patří mezi ty nejvíce
znepokojující a osvětlující knihy
o současném životě.
The New Yorker

Oblíbený spisovatel v novém světle
Život Oty Pavla je ztělesněním osudu obyvatele
střední Evropy ve dvacátém století, příkladem
toho, jak velké události určují lidský osud, aniž
by na ně člověk měl jakýkoli vliv. Otovi Pavlovi
nejvíce záleželo na tom, aby se stal spisovate‑
lem. To se mu podařilo. A přestože se nedočkal
slávy ani bohatství, zapsal se do velké tradice
středoevropské židovské literatury, jejímiž
vrcholnými představiteli byli Franz Kafka,
Egon Erwin Kisch nebo Max Brod. Přitom však
zůstal spisovatelem skrznaskrz českým.
Polský publicista Aleksander Kaczorowski
napsal košatý rodinný příběh. Živým repor‑
tážním stylem popisuje nejen rodinné zázemí
a Pavlův vztah k otci, ale přibližuje také třeba
názory obou na komunismus. V kombinaci
s téměř románovým líčením míst důležitých
pro Pavla i jeho prózy (například slavnou Smrt
krásných srnců) tak lze Kaczorowského knihu
číst i jako intimní ságu dvacátého století.

James Bridle
(nar. 1980) je britský konceptuální
umělec, spisovatel a esejista.
Ve svých dílech se zaměřuje
především na vztah mezi techno‑
logiemi, společností a poznáním.
Jeho články se pravidelně se
objevují v denících a časopisech
The Guardian, The Atlantic, WIRED
či New Statesman.

Aleksander Kaczorowski
(nar. 1969) je polský novinář,
esejista a překladatel, vedoucí
redakce publicistiky deníku
Gazeta Wyborcza. Dlouhodobě se
věnuje poválečné české literatuře
a je autorem úspěšných biografií
věnovaných Václavu Havlovi
či Bohumilu Hrabalovi.

Foto © Mikael Lundblad

Tonatiuh Ambrosetti
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Nominace na cenu Nike

Autor s citem a záviděníhodným
talentem rekonstruuje
individuální příběh Oty
Pavla a proplétá jej
s historickými událostmi.
Histmag

Foto © Fondation Jan Michalski,
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Jiří Trávníček
Kulturní vetřelec

brožovaná / 304 stran
vychází v červnu
299 Kč

Jiří Voráč
Vojtěch Jasný

Dějiny čtení — kalendárium

Filmař v exilu

Ano, čtení je kulturní vetřelec. Drtivou většinu
svého bytí na Zemi jsme jako lidstvo strávili
mimo čtení.
Představíme‑li si dějiny lidstva jako jeden rok,
dostavuje se v něm písmo (i čtení) až 20. prosin‑
ce, od té doby se jich ale drží jako klíště. Publi‑
kace představuje, co všechno se na této kulturní
prosincové párty událo, počínaje vynalezením
písma a konče dobou digitální. Činí tak formou
kalendária rozděleného do šesti historických
epoch a mapujícího zhruba sedm set událostí,
jež jsou v kontextu čtenářské kultury podstatné.
Už několikrát v dějinách se například
věřilo, že se čtení zbavíme, třeba že ho spolkne
vizuální kultura nebo že se vrátíme do stavu
kultury orální. Zatím však pořád nic…
Všem kapitolám předchází krátký úvod
poskytující nejen základní obecně historické
zarámování, ale i zasazení epochy do perspek‑
tivy čtenářské kultury daného času.

Příběh posedlosti filmem
Filmový režisér a scenárista Vojtěch Jasný
(1925—2019) proslul jako autor jednoho z legen‑
dárních děl československého filmového zázra‑
ku — baladické moravské kroniky Všichni dobří
rodáci (1968). V reakci na sovětskou okupaci
odešel do exilu a stal se filmovým kočovníkem
západní Evropou a Severní Amerikou. Jeho
filmografie čítá přes padesát titulů, z nichž
větší část vznikla v zahraničí. Filmový básník
domova prošel nesnadnou adaptací na cizí
kulturní a produkční prostředí, jež přineslo
posun od autorské umělecké režie k zakáz‑
kové průmyslové výrobě a rozšířilo jeho
působnost o nové oblasti — televizi, dokument,
divadlo a učení na filmových školách. Kniha
vychází z původního archivního výzkumu
a pracuje s konceptem vzájemného působení
odborné studie a osobního svědectví. Nedílnou
součástí publikace je obsáhlá fotografická
a filmografická příloha.

„

Svobodu psát nelze spojovat
s povinností číst.
Daniel Pennac

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).
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V současné době je členem dvou
mezinárodních týmů zabývajících
se čtenářstvím. Výsledky svých
čtenářských výzkumů publikoval
ve čtyřech knihách: Čteme? (2008),
Čtenáři a internauti (2011), Pře
knížkováno (2014) a Rodina, škola,
knihovna (2019).
Foto © Robert Sedmík

Jiří Voráč
(nar. 1965) je profesor filmové vědy
na Masarykově univerzitě v Brně.
Zabývá se dějinami české poválečné
kinematografie a posrpnového exi‑
lu, je autorem knižních monografií
Český film v exilu (2004) a Ivan
Passer: Filmový vypravěč rozma
nitostí (2008). Vedle akademické
sféry působil ve veřejných expert‑
ních funkcích jako člen Rady České
televize a Rady Státního fondu

vázaná / 352 stran
vychází v červnu
349 Kč

„

Touha Vojtěcha Jasného po umělecké
seberealizaci se zde střetává
s podmínkami zakázkové výroby,
potřeby básníka domova s nároky
exilového života, pocit vykořeněnosti
s usilovným hledáním nových jistot.

kinematografie, nyní působí jako
expert Státního fondu kinemato‑
grafie nebo Magistrátu hl. m. Prahy.
Roku 2008 obdržel od Nadace
Charty 77 Cenu Františka Kriegla.
Jako listopadový studentský
předák je zastoupen v publikacích
100 studentských revolucí (1999)
a 100 studentských evolucí (2019).
Foto archiv autora
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Odborná

Poezie

Jiří Koten
Poetika narativního
komentáře

brožovaná / 150 stran
vychází v červnu
249 Kč

Milan Děžinský
Hotel po sezóně

Jonáš Zbořil
Nová divočina

Rétorický vypravěč v české literatuře

Cena 219 Kč
ISBN 978-80-7294-846-8

Jiří Koten
(nar. 1979) vyučuje literárně‑
teoretické předměty na Katedře
bohemistiky Pedagogické fakulty
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem, zároveň je pracovníkem
Oddělení teorie Ústavu pro českou
literaturu AV ČR v Praze. Aktuálně
se podílí na řešení projektu Pro‑
měny narativních způsobů v české
literatuře I. Je autorem knihy Jak
se fikce dělá slovy (2013). Studie
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TEORETICKÁ KNIHOVNA

TEORETICKÁ
KNIHOVNA

Jiří Koten

POETIK A
N A R ATI V NÍHO
KOMEN TÁ ŘE

37

zbořil
nová
divočina
Host ReX 30

HOST /
ÚSTAV PRO
ČESKOU
LITERATURU
AV ČR

„

Fikční dílo nemusí být, a většinou
také není, tvořeno výlučně
fikčním diskurzem.
John R. Searle

a články publikoval v domácích
i zahraničních monografiích: mimo
jiné Milan Kundera aneb Co zmůže
literatura? (2012), The Aesthetic
Illusion in Literature and the Arts
(2017), Magic and Magicians
in the Middle Ages and the Early
Modern Time (2017), Travel, Time,
and Space in the Middle Ages and
the Early Modern Time (2018).
Foto © Irena Špačková

jonáš

Rétorický vypravěč
v české literatuře

JIŘÍ KOTEN / POETIKA
NARATIVNÍHO KOMENTÁŘE

Na rozdíl od většiny teorií výpravného textu,
které se věnují silné opozici vyprávění (diegesis)
a řeči (mimesis), kniha zaměřuje pozornost
na složku často opomíjenou — narativní komen‑
tář (exegesis). Předmětem autorova soustředě‑
ného zájmu jsou tedy vztahy mezi vyprávěními,
která komentáře eliminují (např. dobrodružné
či alegorické žánry), a vyprávěními, jejichž
účinek naopak spoléhá na diskurzivní síly na‑
rativní rétoriky. Tvary a funkce vypravěčské
rétoriky jsou zkoumány od středověké zábavné
prózy po současný český román. V pomyslné li‑
terární řadě, jež není chápána jako vývojová li‑
nie, nýbrž jako interpretační taktika, se vyjevují
důležité funkce komentářů v české literatuře
různých historických období: ve starší literatuře
mimo jiné spoluutvářely mravokárné či nauko‑
vé žánry, v devatenáctém století konstituovaly
lidovýchovnou povídku, ale i historický a spo‑
lečenský román, v současné literatuře například
produktivní žánr sebereflexivního románu.

Milan Děžinský (nar. 1974) je ceněný básník
a překladatel střední generace; za svou po‑
slední sbírku Obcházení ostrova (2017) získal
Magnesii Literu za poezii. Nyní přichází
s netypickou novinkou, sbírkou dle vlastních
slov „stvořenou z radosti i piety“, a dále
pokračuje: „Při četbě těch skvělých básníků
z první půle dvacátého století být uhranut
a vlečen rytmem a melodií, kterým už dávno
odzvonilo. Psát anachronické básně a vědět,
že patří do jiného století, a přitom je nedo‑
kázat oslyšet. Nechat se inspirovat a z ná‑
zvuků tvořit ohlasové básně, ba si i radostně
a beztrestně plagiovat. Pustit si, pustit si
svou bláznivou volnoběžku.“

Jonáš Zbořil (nar. 1988) je básník, hudebník
a moderátor Radia Wave, kde spolupřipravuje
pořad Liberatura. Po úspěšném básnickém
debutu Podolí (2013) přichází s novou sbírkou,
inspirovanou obavami o prostor, do kterého
se narodila autorova dcerka. Co když je tento
svět neodvolatelně blízko svému zániku?
Co nastane, až Zemi pomalu pohltí nová
divočina, která tiše čeká pod dálničními
přivaděči na svůj okamžik? A co se vlastně
bude dít, až tu nebudeme? Kniha o věcech,
které jsou nám denně na očích, a kterých si
přesto nikdo nevšímá. Nejen milované dítě,
ale i gravitace a rybenky si zaslouží naši
pozornost a něhu. Fascinující pokus vyměnit
každodennost (a literaturu) za eony času.

brožovaná / 80 stran / vychází v březnu / 229 Kč
brožovaná / 100 stran / vychází v březnu / 229 Kč
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Česká knižnice

Vítězslav Hálek
Básně a prózy

Karel Poláček
Okresní město
Bylo nás pět

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

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

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

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

Uvedené ceny knih jsou pouze orientační.

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

Reprezentativní výbor z básnického, pro‑
zaického a publicistického díla Vítězslava
Hálka (1835—1874) má ambici shrnout jeho
nejvýznamnější a zároveň čtenářsky dosud
živé práce. Obsahuje dvě nejznámější Hálko‑
vy básnické sbírky Večerní písně (1858) a Po
hádky z naší vesnice (1874) a dále čtyři po‑
vídky (Muzikantská Liduška, 1861; Domácí
učitel, 1867; Na statku a v chaloupce, 1871;
Poldík rumař, 1873), reprezentující to nejlepší
z Hálkova raného i zralého prozaického díla.
Výbor uzavírá šest ukázek z publicistiky, za‑
hrnujících fejetony a články cestopisné (na‑
příklad Neštěstí na Dunajci v Tatrách, Cesto
pis na Oupor) i literární (mimo jiné Gogola
hledám, Papírová společnost).
vázaná / 424 stran / vychází v červnu / 399 Kč
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Prózy Karla Poláčka (1892—1945) patří
bezpochyby do zlatého fondu české lite‑
ratury. Z jeho rozsáhlého díla vybíráme
pro Českou knižnici dva tituly, které patří
k vrcholům jeho beletristické tvorby: romány
Okresní město (1936; první díl plánované,
leč nedokončené pentalogie) a Bylo nás pět
(1946), čtenářsky nejznámější a nejvyhle‑
dávanější Poláčkův titul. Zkušená editorka
Marie Havránková se částečně opírá o edici
obou děl v nedávno dokončených Poláčko‑
vých sebraných spisech; autorem komentáře
je prof. Jiří Holý, který se Poláčkovým dílem
dlouhodobě zabývá.
vázaná / 424 stran / vychází v červnu / 399 Kč
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výhodné předplatné
na casopishost.cz
získejte slevu 20 %
na všechny knihy
z nakladatelství
host

