Podzim

Ediční plán na druhé pololetí roku 2020

ISBN 978-80-275-0241-7

369 Kč
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RADOSTI
GOLIARDA
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vychází 31. srpna
369 Kč

UVNITř!

EGYPT POD LUPOU

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

Každý správný
egyptolog potřebuje lupu!
Tak vezmi do ruky tu svou a prostuduj
s ní stránku za stránkou. Hledej
na 200 předmětů či postav ukrytých
v obrázcích. Najdeš je všechny?
Tím ale dobrodružství objevování
zdaleka nekončí!

David Long • Harry Bloom

Autor do vyprávění jako obvykle skvěle zasadil
živel. Tentokrát oheň. Hoří v lidských srdcích
i ve světě.
Dagens Bok

Dozvíš se, jak vypadal každodenní život Egypťanů —
od faraonů až po otroky. Naučíš se číst hieroglyfy,
odhalíš tajemství mumií a prozkoumáš vnitřek
pyramid. Tahle knížka malé archeology poučí
a zabaví na dlouhé hodiny.

V nakladatelství Host již vyšlo:
Zimní oběť (2011)
Letní smrt (2011)
Podzimní vražda (2012)

Do posledních
sil
Miloš
DoležalCena 319 Kč

3+
299 Kč
ISBN 978-80-275-0253-0

Páté roční období (2014)
Vodní andělé (2015)

449 Kč

Větrné duše (2016)

ISBN 978-80-275-0098-7

vychází 17. srpna
299 Kč

host

isbn 978-80-7577-394-4

vychází 8. září
299 Kč

Jarní mrtví (2013)
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I ČECHOSLOVÁCI BUDOVALI
SOCIALISTICKÝ RÁJ.
A TAKÉ ONI BYLI VYHNÁNI.

Jaromír Marek

(nar. 1967) je novinář
a dokumentarista. V současnosti působí jako
zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu ve
Velké Británii, předtím se věnoval především
Asii. Dříve pracoval v České televizi.

Záhutí I

B r a nd on Sa nde r s on,

Ve městě poháněném
industrializovanou magií
vypukne válka, která
změní realitu…

Vinou války a divoké kolektivizace byl v roce 1921 Sovětský
svaz ekonomicky v koncích. Přišel proto se záchrannými opatřeními: uvolnil přísně řízené hospodářství a požádal komunisty 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 odjíždí první z několika výprav československého družstva Interhelpo, tvořených většinou dělníky
a drobnými řemeslníky. Cílem jejich cesty se stává Kyrgyzie,
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 teprve začíná. Vybudovat podniky a továrny se sice podaří, ale jen málokterý
z osadníků, kteří byli nakonec vyhnáni a perzekvováni, by to
označil za splněný sen…

Jaromír marek

INTERHELPO

Tragický příběh
československých osadníků
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Tragic íků v Sověts
osadn

The Verge

Vynalézavé, pohlcující a vzrušující.
Čaropisci jsou fascinujícím pohledem
na to, jak i ty nejlepší úmysly
mohou být zneužity.
K a vi n H ea r ne , a utor f a nta s y s é r i e

Kroniky železného druida

ZUZ ANA HARTMANOVA

Záhutí I

ROBERT JACKSON BENNETT

449 Kč

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.

Host
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a uto r f a nta s y s é r i e Mistborn

Robert Jackson Bennett

vychází 21. září
379 Kč

Marek--Interhelpo--Obalka+lak.indd 1

vychází 17. srpna
359 Kč

vychází 7. září
399 Kč

vychází 21. září
349 Kč

vychází 17. srpna
399 Kč

vychází 21. září
399 Kč

Host

skrz
prázdnotu

ČAROPISCI

Krysy apokalypsy
Vzrušující začátek
slibné PRVNI
nové
KNIHA
epické fantasy. Připravte se na
starobylá tajemství, nápaditou
magii a napínavé loupeže.

vychází 12. října
389 Kč

ČAROPISCI

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 kódovaných nápisů.
Soupeřivé korporace, které tuto magii ovládají, už díky ní přeměnily Tevanne v ohromný nemilosrdný stroj na peníze. Pokud se však zmocní ukradeného artefaktu, přepíšou samotný svět
tak, aby sloužil jejich záměrům. Korporace teď
jdou Sancii po krku. A ve městě Tevanne není
síla, 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 ani nesnilo.

S. K. Vaughn
ROBERT JACKSON BENNETT

host

vychází 18. srpna
369 Kč

NÁHLED

vychází 7. září
449 Kč
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vychází 18. listopadu
369 Kč
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vychází 17. září
449 Kč

349 Kč

Thriller z alternativní historie
světa plného Teslových vynálezů

ěkn

HOST

ISBN 978-80-275-0244-8

vychází 21. září
299 Kč
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POD LUPOU

HOST

vychází 28. srpna
299 Kč

or

Nevhodné pro děti do tří let.
Hrozí nebezpečí udušení.
Obsahuje malé části.

vychází 15. září
599 Kč

aleksander
kaczorowski

Host

vychází 24. srpna
449 Kč
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vychází 30. září
349 Kč

Vanda Rozenbergová

HOST
BOOKS & PIPES

vychází 17. srpna
359 Kč

s ni´ h

Zeměbouře (2017)

Přišla na svět v malé sicilské vesničce
v chudé rodině a v ještě chudší zemi
prvního 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, mír
ná 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 talentu a cílevědo
mosti prostřednictvím sňatku stane
hlavou rodiny.
Emancipace žen, volná láska,
homosexuální vztahy, násilí, přetvářka,
nemoci, potraty a nemanželské děti,
všudypřítomná bezohledná mafie, fašis
mus dusící svobodnou kulturu, války,
politické ideje infikované nemilosrdnou
ideologií… Modesta proplouvá dějina
mi celého dvacátého století se svobod
nou myslí i neuvěřitelnou odvahou
a nebojí se vydat proti proudu.

ISBN 978-80-275-0151-9
299 Kč

(nar. 1984) je oceňovaný americký autor fantasy.
Narodil se v Louisianě a vyrostl v Texasu; v současnosti žije s manželkou a dvěma syny v texaském Austinu. Je dvojnásobným držitelem ceny
Shirley Jackson Award, kterou získal za prvotinu Mr. Shivers (2010) a knihu American Elsewhere
(2013). Proslavil se trilogií Božská města, kterou
tvoří romány 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)

Ahoj v další
knížce!

★ ZA

Foto © Český rozhlas

V osmi letech se Karola ocitla v nové
rodině. Našla zde nevlastního bráchu,
novou mámu, tátu a dědu. Bratr Oskar
cestuje ve snech, 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 jsou jen úvahy o tom, je-li
vždy nutné nastavit druhou tvář.
Kniha nás okamžitě vtáhne do děje
a bez varování omráčí úvodní scénou.
Potom tempo zpomalí, abychom se
stihli zamyslet nad tím, co se skrývá za
honosnými fasádami a co za rezavými
ploty. Karola si z bývalého domova
přinesla bolestivé zážitky, s nimiž se
nejspíš vyrovnala. Nebo ne? Je jí třiatřicet a řídí se přirozenými instinkty.
Po tragédiích, jež se jí zdánlivě nedotknou, projde katarzí. Jenže tato
očista se neobejde bez obětí.

Vanda Rozenbergová

Jmenuje se Modesta — ale je všechno,

Host
román

Jakuba
Katalpa
10.3.2020 9:14:27

vychází 17. srpna
329 Kč

jen ne pokorná a mírná.
Očista se neobejde bez obětí.
Naopak.

dech

mons kallentoft (nar. 1968)
pracoval v novinách a reklamě.
Debutoval románem Pesetas (Pesety,
2000), za nějž získal prestižní cenu
Katapultpriset za nejlepší švédskou
prvotinu roku 2000. Proslavil se sérií
o kriminální inspektorce Malin
Forsové, jež byla přeložena do
šestadvaceti jazyků. Lovci ohně (2015)
jsou již devátým dílem této řady.
V češtině vyšla také kniha Food
Junkie — Posedlý jídlem (2013; česky
Host 2014) a první tři díly nové krimi
série s detektivem Zackem Herrym
čerpající z řecké mytologie, kterou
autor píše společně s novinářem
Markusem Luttemanem.

Dejte svému začínajícímu čtenáři něco, co ho bude bavit.
Písmenek je tu právě tak akorát, a navíc v komiksové
formě — díky ní děti snadno přejdou od obrázkových knih
k samostatnému čtení.

KATŮV
POLIBEK

Mons Kallentoft se elegantně pohybuje mezi
různými společenskými třídami v Linköpingu
a neustále je srovnává. Síla románu spočívá také
ve vykreslení postav, především Malin Forsové,
ale i dalších policistů.
Byggnadsarbetaren

LUPA

devátý případ inspektorky
malin forsové
Předtucha přivede Malin Forsovou
do Rydského lesa. Časné zářijové
ráno je zatím stále zahaleno tmou.
Z průmyslové oblasti na okraji města
książka zabierze cię w niezwykłą
Linköpingu se až sem šíří Ta
kouřová
podróż w głąb ziemi. Spotkasz tam
mračna z obrovského požáru.
grotołazów, górników i… pasażerów
metra. Znajdziesz skamieniałe kości
Jenomže pach spáleniny nepřichází
dinozaurów, zabytkowe przedmioty
pouze z továrny. Na zemi před
ležílat i jadalne korzenie.
sprzední
setek
Zajrzysz
do podziemnych nor i norek,
ohořelé tělo jakési ženy. Den
předtím
zapuścisz się w labirynty jaskiń
byl v kontejneru na odpadky
nalezen
i zjedziesz na dno najgłębszej kopalni
świata. Ogromne ilustracje i pełne
mrtvý devítiletý chlapec. Zavražděný.
szczegółów przekroje poprowadzą cię
Pocházel z neúplné rodiny,
žil s osacoraz głębiej i głębiej, od cienkiej
mělou matkou alkoholičkou
a po gleby
nocích
warstwy
tuż pod stopami aż do
jądra Ziemi. Przejdź przez nie,
se často toulal. Ale kdo ho gorącego
mohl chtít
by zobaczyć, co kryje się… POD WODĄ.
zabít? Malin tuší, že obě vraždy spolu
souvisejí. Společně s kolegy se těžce
59,90 zł
ISBN 978-83-63696-91-7
dopátrávají stop, které je posléze
dovedou do vzdálených zemí, z nichž
se rekrutují současní otroci, lidé bez
práva na šťastný život.

INTERHELPO

MICHAL
SÝKORA

HOST

329 Kč
ISBN 978-80-275-0177-9

zuzanin

ZVěTŠOVACÍ

Jednou ráno naruší Rózino poklidné zahradničení křik.
Bazalce někdo okousal lupení! Ale kdo?
To se musí vyšetřit! První případ neodolatelné dvojice:
miniaturní Rózy a jejího pandího přítele Sama.

jaromír Marek

NEJHORŠÍ
OBAVY

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 Magnesia Litera v kategorii próza. Román již vyšel v překladu v pěti zemích včetně
Německa a připravuje se vydání italské. V roce 2017 vydala
propracovaný mnohovrstevnatý román ze současnosti Doupě.

tři dokumentární povídky
z konce protektorátu

Kallentoft suverénně zachycuje vnitřní zápas
Malin Forsové mezi posláním konat dobro
a neklidem i pocitem nedostatečnosti. Jazyk
je čistý a vytříbený, je to jazyk labužníka,
každé slovo je pečlivě zvoleno. V dramatických
okamžicích je na pozadí příběhu cítit napětí
mezi vybroušenými slovy a zoufalstvím.
Göteborgs-Posten

foto © tobias lundqvist

zuzan n ec

Rány se rozléhaly ulicí a ozvěnou se vracely zpět. Čtvrtý
výstřel vedl výš, o kandelábr škrtla jiskra, lampa se rozvibrovala… Jasně viděl, jak se Výrová prohnula v zádech
a padla na chodník. Nebylo to instinktivní zalehnutí, ne,
střela se musela odrazit od lampy. Neviděl, kam ji zasáhla,
zmizela mu za řadou aut.
UKÁZKA Z KNIHY

Po čtyřech románech se oblíbená vyšetřovatelka Marie Výrová vrací v souboru
obsahujícím tři rozsáhlejší povídky. Po
odchodu od policie přijala Velká Sova
nabídku přednášet na olomoucké univerzitě praktickou kriminologii. 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 devatenáct 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 zamčeného pokoje“. A titulní
povídka „Nejhorší obavy“ zastihne Marii
v Jeseníkách, kde si 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
komunálními volbami.

MICHAL
SÝKORA

NEJHORŠÍ
OBAVY

V nové knize Michala Sýkory najde čtenář
všechno to, kvůli čemu se autorovy romány těší
oblibě: komisařku Výrovou, napínavé pátrání,
věrohodné postavy, zajímavé prostředí,
ale i aktuální společenské otázky.

Oblíbená komisařka Marie Výrová
ze série Detektivové od Nejsvětější
Trojice se vrací.
Co všechno udrží člověka při životě…
Jsou tři. Zpočátku děti. Svět je v rovnováze. Později se všechno
změní. Ona miluje jednoho z nich, ji milují oba dva. Zuzana
Liebeskindová je dcera cukrovarníka. Nic jí nechybí, kráčí životem lehce, obklopena láskou. Vzduchem se vznášejí vlákna
přepáleného cukru. Třicátá léta dvacátého 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, její osud je
předem daný. Transport. Koncentrační tábor. Zuzanini přátelé Hanuš a Jan zůstávají v Holašovicích. Jejich cesty se však
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?
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RADOSTI

Následující knihy jsme
avizovali už v jarním
edičním plánu. Vydání
některých z nich
jsme sice museli
kvůli zavřeným
knihkupectvím
posunout, o žádnou
z chystaných novinek
ale nepřijdete.
Kdy odložené tituly
vyjdou?

CESTA DO DIVOČINY

A RDA
ENZA

Připravované novinky, o kterých už víte

vychází 20. srpna
329 Kč

vychází 22. prosince
329 Kč

Editorial

Milé čtenářky a milí čtenáři,
koronavirová epidemie na jaře zavřela
na několik týdnů celou ekonomiku. Provoz
nakladatelství se ze dne na den prakticky
zastavil a my jsme dlouho tonuli v nejistotě,
v jaké podobě a zda vůbec budeme ve vydávání knih pokračovat. Dnes, v polovině
července, to už vypadá, že se vše postupně
přibližuje — byť s omezeními — normálnímu
provozu. A přestože nikdo neví, jak se situace
bude vyvíjet dál, my v Hostu se připravujeme
a těšíme na podzimní sezonu.
Chtěl bych proto na tomto místě poděkovat především vám, našim čtenářům,
za to, že jste nás v tom nenechali ani v době
zavřených knihkupectví, že jste si knihy
objednávali v našem e-shopu a tím nám
pomohli překonat nejtěžší období. Zvedla se
obrovská vlna solidarity, které si nesmírně
ceníme a která nám dodává energii i inspiraci
do další práce.
V důsledku výpadku prodejů v knihkupectvích i velké nejistoty do budoucna
jsme museli přistoupit k mnoha změnám

a opatřením. Některé tituly jsme pře
sunuli z jarních měsíců, kdy knihy
nevycházely, na konec léta a podzim
a některé původně plánované na podzim
jsme odložili až na příští rok — ale o žádný
z nich rozhodně nepřijdete. Také tento
ediční plán, který tradičně vydáváme v době
konání Světa knihy (letos zrušeného), vychází později než obvykle a tentokrát pouze
v elektronické podobě. Přesto v něm najdete
mnoho kvalitních titulů od vašich oblíbených
autorů. Za všechny bych jmenoval Petru Soukupovou, Viktorii Hanišovou, Larse Keplera
či Anthonyho Ryana, který se se svou novou
knihou vrací do světa trilogie Stín krkavce.
Ještě jednou děkuji za vaši přízeň
a za poznání, že i v době krize se najde
dost lidí, pro které knihy rozhodně nejsou
zbytným zbožím.
Přeji vám mnoho fascinujících čtenářských zážitků.
Tomáš Reichel,
ředitel nakladatelství
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Alena Vrabcová doporučuje
Spisovatelská dvojice Lars
Kepler minulý rok v Praze o novém
pokračování série s komisařem
Joonou Linnou spíše mlžila. Nic
konkrétního jsem z nich tehdy
nedostala. Teď je ale ten dlouho
očekávaný okamžik tady, Zrcadlový
muž konečně dorazil do Brna!

Svět stižený apokalypsou, lidé
se navzájem požírají a jedinou záchranu představuje vrána S. T. s nevymáchaným zobákem. Co by se
mohlo pokazit? Na tuhle jízdu jsem
se těšila stejně jako S. T. na své
milované kukuřičné křupky — a nemůžu si ji vynachválit!
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lars
kepler
zrcadlový
muž

Jestliže existuje nějaká kriminální série, která se vykreslením
postav a poutavostí děje dokáže přiblížit Miléniu Stiega Larssona,
pak je to tahle. Kepler v Joonovi Linnovi stvořil fenomenálního
hrdinu, který využívá své intuice, strategických schopností
i osvěžující zranitelnosti v boji s nepřítelem tak podmanivým
a rafinovaným, jako byl sám Hannibal Lecter.
booklist

lars kepler
lazar
isbn 978-80-7577-782-9

žena,
BERNARDINE EVARISTOVÁ

Dravý vypravěčský styl, jenž vás zahalí do pláště temnoty.
daily mail

Cena 399 Kč

Dívka,

jiné

Kepler objevil přímou linku do nejtemnějších zákoutí lidské duše.
lev grossman, time

V sérii s komisařem Joonou Linnou
v češtině vyšlo:
Hypnotizér (2010)
Paganiniho smlouva (2011)
Svědkyně ohně (2012)
Písečný muž (2013)
Stalker (2015)
Lovec králíků (2017)
Lazar (2018)

Bookerova
cena 2019

Host

strana 6
lars kepler je pseudonym, za nímž se
skrývá manželská dvojice Alexandra Coelho
Ahndorilová (nar. 1966) a Alexander Ahndoril (nar. 1967). Lazar je sedmý, nejnovější
díl jejich společné bestsellerové série krimi
románů s hlavní postavou komisaře Joony
Linny. Předchozí díly Lovec králíků, Svědkyně
ohně, Písečný muž a Stalker se ve Švédsku staly
nejprodávanějším románem roku. Všech
knih série se doposud prodalo deset milionů výtisků, jen v České republice téměř půl
milionu. Román Hypnotizér se dočkal filmového zpracování v režii Lasseho Hallströma.
Všech sedm dílů vyšlo také jako audioknihy
v interpretaci Pavla Rímského. Mimo sérii byl
v češtině vydán mysteriózní thriller Playground
(2015; česky Host 2016).

Jiří Štěpán doporučuje
Fantastický podzim je tentokrát obdobím návratů do známých
míst. V románu Zymovrat znovu
navštívíme podivuhodné město
Opskurno Andrewa Caldecotta,
Petra Slováková nás opět provede
temnou a magickou Ostravou
v Pánovi čarodějů a Nicholas
Eames v Krvavé Rose ukáže,
že ve Wyldu není nouze ani
o drsné dívky. Zároveň se však
rozloučíme s Tišinou N. K. Jemisinové, nestabilní a drsnou krajinou
z oceňované trilogie Zlomená země,
kterou zakončuje výborný román
Kamenné nebe.
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Anthony Ryan (nar. 1970) pochází

Návrat do světa bestsellerové
trilogie Stín krkavce

Volání vlka je nejlepší knihou Anthonyho Ryana
od jeho neuvěřitelného debutu.
Novel Notions
V této knize je vše, co na Ryanovi tolik milujeme — skvěle
vykreslené a fascinující postavy a do detailu propracovaný svět.
Volání vlka je zkrátka vším, po čem fanoušek fantasy touží.
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Dobrou knihu pro děti
o složitém problému si
rádi přečtou i dospělí.
Přesně takové jsou
Palmy na severním pólu.
Desiree Hovingová,
NEMO Kennislink
strana 45—61

Eva Sedláčková doporučuje
Ach jo! Prý doporuč něco
z dětských knížek, které vyjdou
na podzim. Tak já doporučuju —
zase všechno! Obzvlášť se ovšem
raduju, že se nám narodí hned
tři původní české knížky. Očekávejte parádní jízdu odpadním
potrubím (Nedráždi bráchu bosou
nohou Ireny Hejdové), veselé
historky z medvědího brlohu
s báječnými ilustracemi Kate
řiny Hikadové (Velká dobrodruž
ství medvěda Nedvěda a med
vídka Mišky Zbyňka Černíka)
a hravou lesní matematiku
(Jedna dvě v lese) z autorské dílny
Jany Kloučkové Kudrnové.

Vélin Al Sorna je žijící legendou, jeho jméno zná celé království. Právě pod jeho vedením byly dobyty celé říše, právě jeho meč
vítězil v urputných bitvách — a jen díky
jeho oběti bylo poraženo zlo strašlivější než
cokoli, co tento svět dosud spatřil . Zvítězil
v nespočtu bitev, avšak zaslouženou slávu
vyměnil za poklidný život v Severních provinciích Sjednoceného království.
Nyní se však ze zámoří proslýchají zvěsti o armádě zvané Ocelová horda, kterou
vede muž považující se za boha. Vélin po
další válce netouží, ale když se dozví, že
žena, kterou kdysi ztratil, upadla do zajetí
Hordy, rozhodne se s touto novou a mocnou hrozbou utkat tváří v tvář.
Vélin proto putuje do říší Králů obchodníků, do země, kde všemu vládne čest
a intriky. Právě tam, za zvuku bubnů, jež
svolávají znesvářené země do války, si Vélin
uvědomí strašlivou pravdu: existují bitvy,
ve kterých zvítězit nedokáže možná ani on.

Čepel krkavce:
Kniha první

Čepel krkavce: Kniha první

Policisté objeví v bytě na předměstí Osla
tělo mrtvého muže. Z toho, co najdou
v mrazáku, jsou v šoku. Zavražděný byl
vykradač hrobů, sběratel trofejí a kanibal.
Jednou z trofejí je i lebka Summy Linnové,
Joonovy manželky.
O několik dní později požádá švédskou
policii o pomoc německá komisařka.
V kempu nedaleko Rostocku byl zavražděn
sexuální násilník, který se Joonovi nedávno
pokoušel dovolat.
Joona záhy pochopí, že zdánlivě náhodnou souvislost mezi oběťmi nemůže
ignorovat — stopy vedou k někomu, kdo
má být již dávno mrtvý.

Další velkou událostí fantastického podzimu jistě bude i návrat
Vélina Al Sorny aKdo
Anthonyho
se bojí matiky,Ryana
musí
do lesa! Stín
do světa známého z
trilogie
krkavce. Román Volání vlka je totiž
jako uleželý destilát z toho, proč
jsme si Ryana před lety v Písni
krve tolik oblíbili — silný příběh,
strhující akce a mnohovrstevnaté
Nikdy totiž není pozdě dát si
postavy v čele s hrdinou,
se
dohromady jedna který
a jedna.
člověku vryje do paměti. A věřte,
5+
že legenda se vrací v plné síle, jen
zkušenější.
JEDNA, DV�,
CHROBÁK
JDE!

HOST

Knížka o matematice by byla pěkná nuda… kdyby ovšem nebyla tak
zábavná! Vždyť s čísly, pravidly, rytmy i geometrickými tvary se setkáš
na každém kroku. A proto vítej na hodině lesní matematiky. Počítej
s tím, že tě zvířátka protáhnou korunami stromů, pomůžou ti překonat
rozvodněný potok a zaručeně tě zvednou ze židle. Můžeme začít? Výborně!
Ježek Jarda a housenka Zuzka už na tebe čekají.
Tato neobyčejná kniha rozvíjí předmatematické představy dětí a je určená
všem zvídavým předškolákům, čerstvým školákům i jejich rodičům.

Zdeněk Staszek doporučuje
Mám pravidelně problém
z edičního plánu vybrat nějaký čtenářský tip. Všechno je tak zajímavé!
Volím proto jednoduchý klíč: stav
světa a společnosti. Z této perspektivy potom zkrátka musím z letošní
podzimní nabídky upozornit na titul
Normální šílenství.

strana 62

Je to břitká, pekelně zábavná kniha s transformačním
potenciálem. Nezkrotný, věčně klející opeřenec S. T.
se stal mým novým apokalyptickým hrdinou.
Helen Macdonaldová, spisovatelka

komisař joona linna si myslel,
že už má to nejhorší za sebou,
přitom všechno teprve začíná…

strana 62—67

Návrat do světa bestsellerové
trilogie Stín krkavce

Booknest

ze Skotska. Vystudoval historii a nyní žije
a pracuje v Londýně. Dlouho byl zaměstnaný 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 steampunkové fantasy série Draconis Memoria: Oheň
probuzení (česky 2018), na který navazuje
román Legie plamenů (2017, česky 2019)
a závěrečná část Říše popela (2018, česky
2020). Volání vlka je prvním dílem nové
série Čepel krkavce.

349 Kč
ISBN 978-80-275-0352-0
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SE MNOU
MŮŽETE
POČÍTAT!

Petra Tomášková

Radek Štěpánek doporučuje
Vybrat si z české beletrie
na podzim, to bude těžký oříšek.
Ke čtenářům totiž zamíří opravdu
silné tituly, které nabídnou pro
každého něco. Petra Soukupová
se v knize Věci, na které nastal čas
pustila na území neokoukaného
žánru románu v povídkách. Jiří
Padevět zase ve své Republice
rozebere dějiny našeho státu
od roku 1918 do roku 1990 doslova
pod mikroskopem. Po dlouhém
čekání se dočkají i fanoušci Matěje
Hořavy a jeho vybroušené poetiky.
Viktorie Hanišová představí svou
povídkovou tvorbu a s ní i nový
pohled na oblíbená témata. Navíc
se dočkáme i mimořádného debutu,
kterým bezpochyby je kniha
Vojtěcha Rauera Na Seně. Věřím,
že nejen kvůli těmto knihám si pak
na začátku prosince všichni spo
lečně užijeme druhý ročník festivalu
Česká vlna v pražské MeetFactory.

Nikdo v současné české
literatuře nepíše tak
poetickou, rytmickou
a obraznou prózu jako
Matěj Hořava. Nestává
se mi často, abych
se cítil vysloveně
poctěný, že mohu
nějakému rukopisu
posloužit redakcí.
Jan Němec, redaktor
knihy Matěje Hořavy
Mezipřistání

Bookerova cena může
mít podle pravidel jen jednoho
vítěze. I přesto ji v roce 2019
dostaly hned dvě spisovatelky —
Margaret Atwoodová a Bernardine Evaristová. Evaristová se
zároveň stala i první oceněnou
ženou tmavé pleti v dějinách této
významné literární ceny. Román
Dívka, žena, jiné skrze osudy
dvanácti žen reflektuje téma
jinakosti, jež je dnes aktuálnější
než kdy dřív.

Jana K. Kudrnová • Petra Tomášková

Jedna dvě
v lese

Jedna dvě v lese
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Jana K. Kudrnová
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Základy matematiky levou zadní

Jiří Pasz
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Je to kniha rozhovorů
výjimečná nejen svým rozsahem
a počtem zpovídaných, ale především tématem duševního zdraví
a nemoci. Podle statistik nějakou
formou psychického onemocnění trpí velké procento české
populace, ještě větší část Čechů
se s ním setkala u svých blízkých
a známých. A přesto se o duševním
zdraví mluví velmi málo a velmi
opatrně. Možná ze strachu, možná
ze studu, možná nám chybí ten
správný slovník. Věřím, že se to
změní s Normálním šílenstvím,
v němž o zdraví, nemocech i současném stavu lékařské péče mluví
jak lidé s žitou zkušeností, tak
na slovo vzatí odborníci.
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Ediční plán Host / podzim 2020
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Česká beletrie

Petra Soukupová
Věci, na které nastal čas

vázaná / 300 stran
vychází v listopadu
369 Kč

Román v povídkách

Život nelze naplánovat ani se na něj nedá
dopředu připravit.
Alice s Richardem spolu žijí už patnáct let.
Možná to nikdy nebyla velká láska, možná
ji jenom zabil běžný život. Ale každopádně
spolu mají dvě děti, Karlíka a Lolu, a asi
hlavně kvůli nim zůstávají spolu. Karlíkovi je
dvanáct a začíná mít rodičů dost. Lole je deset
a nejvíc ze všeho na světě si přeje psa. Nic
hrozného se nikomu neděje, jen stereotyp vše
překrývá jako měkká deka. Asi to není štěstí,
ale žít se v tom dá.
Jenže pak se Richard zamiluje. Hluboce
a vášnivě. Zdá se mu, že nic takového dosud
nepoznal, ale taky to může být krize středního věku. Z Alicina pohledu je to ale asi jedno.

Petra Soukupová
(nar. 1982) patří k nejúspěšnějším
současným českým spisovatelkám.
Dosud vydala pět knih pro dospělé
(K moři, Zmizet, Marta v roce
vetřelce, Pod sněhem a Nejlepší
pro všechny) a tři knihy pro děti
(Bertík a čmuchadlo, Kdo zabil
Snížka? a Klub divných dětí).
Je držitelkou řady ocenění
a nominací. Unikátní propojení
knihy pro děti Kdo zabil Snížka?

6

Přichází o všechny jistoty a Karlík s Lolou
musí najednou řešit to, co děti nikdy řešit
nechtějí. Odejde Richard od rodiny? Ať to
dopadne jakkoli, nic už nebude jako dřív.

Rodinné vztahy stále jsou
a pravděpodobně i budou
tím hlavním v tvorbě Petry
Soukupové, autorka však
ukazuje, že repertoár
možných kulis a postav je
zatím dostatečně pestrý, aby
nacházela nová témata…
Kamila Klímová, iLiteratura.cz

s románem pro dospělé Nejlepší pro
všechny vyneslo Petře Soukupové
v roce 2018 hned dvě nominace
na cenu Magnesia Litera. Její knihy
se pravidelně umisťují v žebříčcích
bestsellerů a byly přeloženy
do deseti jazyků. Působí rovněž
jako dramaturgyně a scenáristka.
Foto © Tomáš Vodňanský

„

Ukázka z knihy
Alice zavrtí hlavou. Teprve teď si Richard
všimne, že stůl je slavnostně prostřený, dokonce je tam zapálená svíčka (proč, v tomhle
vedru, proč) a sklenky na víno a ubrousky
slavnostní. Richard na chvilku panika, něco
slaví, něco slaví, a on neví co, proboha,
na něco zapomněl, ne, Aliciny naro
zeniny ne, ani výročí snad ne, to mají přece
někdy na podzim, tak co se děje?

„Co se děje?“
„No, chtěla jsem si s tebou udělat
hezkej večer.“
„Jo? Jen tak?“
Alice se usměje, Richard nedokáže říct,
jestli tajemně nebo smutně nebo prostě co ten
úsměv znamená.
„Udělala jsem salát s rukolou a ořechama
a udělám steaky. A koupila jsem to bílý víno,
jak jsme minule měli a ty jsi říkal, že je skvělý.“
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Česká beletrie

Matěj Hořava
Mezipřistání

Matěj Hořava
(nar. 1980) je pseudonym autora,
který vstoupil do povědomí čtenářů v roce 2014 prózou Pálenka,
za niž o rok později obdržel
Magnesii Literu v kategorii
Objev roku a získal také cenu
Česká kniha. Pálenka byla dosud
přeložena do pěti jazyků, letos by
měla vyjít i v Rumunsku, kde se
z velké části odehrává. Autor studoval v Brně, pracoval jako učitel

8

že mají duši. Tato duše se nyní přerodila
do Mezipřistání. Poetický Banát nahradila
Gruzie plná kontrastů, širokodechý Dunaj se
vlil do Černého moře, ale vypravěčovo vidění
světa a schopnost zachytit střídu dní zůstaly
nezměněny; naopak jako by se ještě zpřesnily. Mezipřistání představuje knihu, jaká se
neobjevuje každý rok.

mezipřistání

„

Nikdo v současné české literatuře
nepíše tak poetickou, rytmickou
a obraznou prózu jako Matěj
Hořava. Nestává se mi často,
abych se cítil vysloveně poctěný,
že mohu nějakému rukopisu
posloužit redakcí.
Jan Němec, redaktor knihy

v českých vesnicích v Banátu,
od roku 2013 žije v gruzínském
Tbilisi.

matěj hořava

host

Podmanivé prózy z Gruzie
Šedé, rozpadající se panelákové sídliště
na periferii gruzínského hlavního města
Tbilisi. Osamělý vypravěč, který po večerech
vyučuje češtinu na univerzitě. V dalším
ze svých dobrovolných exilů, v dalším nesrozumitelném světě. Utíká do hor, k moři;
do jiných cizin, do vzpomínek. A čím dál
tím častěji i na místa, kde kdysi žil a odkud
uprchl: na Moravu, do Čech. Při svém
bloudění potkává lidi, v jejichž osudech —
ač na první pohled zcela odlišných — se zrcadlí jeho vlastní nejistoty, traumata, velké
tužby a drobné radosti.
Za svůj debut Pálenka získal Matěj
Hořava před několika lety Magnesii Literu
v kategorii Objev roku. Prózy z Banátu
tehdy uhranuly čtenáře, kteří od literatury
očekávají víc než jen oddych. Pálenka je
jednou z těch vzácných knih, o nichž se říká,

vázaná / 136 stran
vychází v září
299 Kč

Ukázka z knihy
Včera jsem se svými německými známými
a s mladičkými italskými snoubenci přespal
na sovětské observatoři nad lázeňským
městečkem Abastumani… Vysklenými
okny jsme se vloupávali do trosek a zřícenin aristokratických vil a lázní. Vysoko
v malokavkazských horách, na observatoři,
jsme pak pili víno; Němci a Ital postupně
pousínali na židlích; já a krátkovlasá Italka

jsme se vydali ve tři ráno na jednu z hvězdáren. Dobušili jsme se na správce: gruzínský
dědek s vousy až po pás; s nehty tak dlouho
nestříhanými, že se mu spirálovitě kroutily
nad konečky prstů. Bankovka do špinavé
dlaně. Přikývnutí. Schody vzhůru… Točil
jsem klikou, která hravě ovládala nejen prastarý dalekohled, ale i kopuli pozorovatelny.
Dědula vykládal o Měsíci věci tak sladce
zastaralé, pošetilé a krásné.
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Česká beletrie

Viktorie Hanišová
Dlouhá trať
Občas se stane, že v půlce závodu
zapomenete, proč vlastně soutěžíte.
Život se někdy zastaví. Ať už je to vědomí
smrti, osobní selhání, ztracené iluze, nebo
prostý strach, nevyhnutelně s nimi přicházejí
také úzkosti, pochyby a otázky. Jsou to
okamžiky, které nutí promýšlet vlastní bytí
v jasném světle, jehož svit často nepřeje
společenským konvencím a tomu „být jako
ostatní“. A to, čemu přeje, se zdá být tak
děsivé, uhrančivé a lákavé zároveň…
Prozaička Viktorie Hanišová po třech
románech ohledává subtilnější a sevřenější
prostor povídky. Tematicky propojené
svižné texty jsou jako dobře míněné facky:

vázaná / 160 stran
vychází v září
299 Kč

zabolí, ale proberou. Stejně jako protagonisté povídek z Dlouhé tratě se i čtenář musí
nejednou zastavit a sám sebe se ptát: Jaký má
tohle všechno smysl? Možná to není příjemné
pomyšlení, ale kdo jednou začne, už nemůže zpět. A to samé se dá říct i o Dlouhé
trati. Možná to není nic líbivého — ale číst
přestat nelze.

„

Viktorie
Hanišová
Dlouhá trať

Hanišová je výborná
v realistickém vyprávění
a ve vykreslení i těch nejmenších
a nejsugestivnějších detailů.
Lucie Zelinková, Právo

HOST

Viktorie Hanišová
(nar. 1980) pochází z Prahy.
Na Univerzitě Karlově vystudovala
anglistiku a germanistiku a věnuje
se překladatelství. Spisovatelsky
debutovala v roce 2015 příznivě
přijatým románem Anežka o nefunkčním vztahu matky a adoptivní
dcery, o skrytém rasismu a stereotypech. V roce 2018 následoval román Houbařka o dětském traumatu
a domácím násilí. Volnou trilogii
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knih o mateřství a traumatech
zakončila v roce 2019 románem
Rekonstrukce o vyrovnávání se
se sebevraždou rodiče.
Foto © Vojtěch Vlk

Ukázka z knihy
Při pohledu na špinavé bezdomovce v rozedraných hadrech necítím nic než závist. Přál bych
si mít aspoň zlomek z jejich životního elánu,
který je každý den přiměje posadit se se svými
zahnívajícími těly na zhrublý beton, poníženě
žebrat na kolemjdoucích o peníze a nechávat si
od nich nadávat do vágusů a parazitů. Přitom by
stačilo pořádně se nalít a lehnout si v nedalekém
lesoparku do mrazu.
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Česká beletrie

Jiří Padevět
Republika
aktérů nečekaným a drastickým způsobem.
A to jak směrem k zoufalství, tak i k naději,
která trvá.

„

Momenty, na kterých nezáleží.
Dokud jim nezvratnost nedá význam.

HOST

Momenty, na kterých nezáleží. Dokud jim
nezvratnost nedá význam.
Naše dvacáté století bylo plné bojů, proher,
vítězství, ale především paradoxů, často se
krčících ve stínu velkých dějinných událostí.
Kniha Republika, jejímž prostřednictvím nás
známý spisovatel, nakladatel a držitel řady
literárních ocenění Jiří Padevět zavádí do období mezi lety 1918—1990, se pokouší přiblížit
naši moderní historii na ploše 73 povídek.
Vyprávějí o chvílích, které jsou z pohledu
„velkých“ dějin nepodstatné, až banální, ale
z pohledu lidí, kteří je prožívali, byly naopak
naprosto zásadní. Často změnily životy jejich

vázaná / 160 stran
vychází v říjnu
329 Kč

Možná právě teď se
za našimi zády a třeba ještě
pravděpodobněji před našimi
zraky odehrává moment, který
se jednou zapíše do historie.
Snad u toho Padevět či autoři mu
podobní nebudou chybět.
Monika Zavřelová, iDNES.cz

REPUBLIKA
JIŘÍ PADEVĚT

Jiří Padevět
(nar. 1966) je spisovatel, knihkupec
a nakladatel. Je autorem řady
historických průvodců, například
Průvodce protektorátní Prahou
(2013), Krvavé finále (2015) nebo
Krvavé léto 1945 (2016) a knih
krátkých próz Poznámky k dějinám
(2014), Ostny a oprátky (2018)
a Sny a sekyry (2019). Na internetové Televizi Seznam uvádí pořad
Krvavá léta, jehož prostřednictvím
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zavádí diváky na místa spojená
s nacistickou a komunistickou
tyranií. Je držitelem ceny Magnesia
Litera v kategoriích Kniha roku
a Literatura faktu.
Foto © Soňa Pokorná

Ukázka z knihy
Mezi kartami se krčil mastný papír od ranního salámu a nedojedený rohlík, o který
se ještě rozdělí. Ten menší vstal od stolu
a rukávem přitom shodil na podlahu noviny.
Na titulní straně salutovali jedni pionýři
jiným pionýrům a na další fotce se naparovali
Husák, Štrougal a ten třetí, na jehož jméno
si nemohl vzpomenout. Nejdřív se chtěl
sehnout, ale pak mávl rukou a na stranický

tisk dopadla okovaná bota dělnické třídy.
Otevřel dveře a informoval toho většího,
že davy jsou pryč. Větší vstal a na seznamu,
ukřižovaném na nástěnce několika připínáčky,
přeškrtl jméno Pavel Wonka. Pak vzali lopaty
a vyrazili zaházet hrob.
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Česká beletrie

Vojtěch Rauer
Na Seně

„

Iniciační román od mladého,
mimořádně talentovaného
autora, který vládne jazykem
s nevídanou jistotou a obratností.
Téměř archetypální příběh,
jejž mohl v různých podobách
zažít každý kluk a na který
nezapomene ani jako
dospělý muž.

duis sagittis odio
dictum magna scelerisque,
vitae ornare tortor.

Etiam quis nisl porttitor, gravida arcu ac, laoreet
tortor. Donec dictum erat ac euismod venenatis.
Phasellus et lobortis nulla. Suspendisse ipsum
elit, interdum vitae interdum sit amet, vulputate
quis dui. Duis ac eros ut odio fermentum pretium
nec quis diam. Donec facilisis, sapien vel pulvinar
tempus, lacus dui commodo mi, eu mollis turpis
lectus non nisi. Sed vulputate finibus.

NA SENĚ

jaké následky to může mít. A jak závratnou
rychlostí jim život sebere dětství, aby je
navždy proměnil v muže.

vojtěch rauer

vojtěch rauer

Když chlapectví zmizí příliš rychle…
Vzduchem se nesla vůně sena, klubovna byla
jejich domovem a čas chlapectví se zdál být
věčný. Aspoň tak to vypadalo na začátku
parného léta toho roku, kdy Šíma potkal
Vojtu a Tobiáše a společně zosnovali pomstu
na nenáviděném starém Habešovi, který jim
už dlouho škodil. Co na tom, že pivo bylo
zvětralé a cigaret i dívek pomálu. Všechno
vypadalo ideálně; tedy až do okamžiku, než
je Tobiáš seznámil s novou partou, vedenou
patnáctiletým Pavlem Neumannem, zvaným
Péčko. Od té chvíle jako by dosud neohrožení
kamarádi uchopili všechny výsady dospívání
za špatný konec. Nikdo z nich ale netušil,

vázaná / 180 stran
vychází v září
299 Kč

NA SENĚ
249 Kč

host

isbn 978-80-7577-795-9

Vojtěch Rauer
(nar. 2000) pochází z Havlíčkova Brodu, kde vystudoval
gymnázium. V současnosti je
studentem Fakulty humanitních
studií Univerzity Karlovy
vP
 raze. V minulosti se účastnil
řady literárních soutěží. Svůj
první úspěch zaznamenal
v sedmnácti letech, kdy s povídkou „Obr a pan Eslin“ získal
první místo v umělecké soutěži
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Face2Art. Novela Na Seně je
jeho prvotinou, kterou napsal
v pouhých sedmnácti letech.
Foto © Lucie Kaňová

Ukázka z knihy
„Tu jeho vzduchovku mu narvu do řiti,“ zaúpěl
jsem a kopl do pařezu. Bolest z prstů u nohou
mi vystřelila až k pánvi. „Šímo?“
„Jo?“
„Pamatuješ ještě, jak jsi mu nachcal
na bundu?“
Šíma přikývl.
„Tak si podobnejch perel nachystej fůru,
protože teď je budeme potřebovat.“

„Chceš se mu pomstít?“
Odmlčel jsem se. „Chci tomu zasranýmu
dědkovi ukázat, že tohle se nedělá.“
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Česká beletrie

Jan Sojka
Rodina a jiné regály

vázaná / 160 stran
vychází v září
299 Kč

Příběhy pod rouškou

Skryli jsme své tváře pod roušku a své životy
mezi čtyři stěny.
Tak by se dal stručně charakterizovat sevřený
povídkový soubor, který vznikal od půlky
března do začátku června 2020. Koronavirus
a karanténa ale nejsou v žádném případě
prvoplánovými tématy textů. Povídky ukazují
současného člověka v situaci, kterou dosud
nepoznal a která jej nutí bilancovat a odhalit,
co doposud skrýval i sám před sebou.
Rodina prchající v panice z města
k příbuzným na chatu, osamělý muž zabarikádovaný v panelákovém bytě, Václav
podezřívající svoji ženu z nevěry nebo
výčitkami pronásledovaný Tomáš chystající
se ukončit milostný poměr. A pak jsou tu
vzpomínky, které nenadále obydlují všechny

Jan Sojka
(nar. 1973) vystudoval bohemistiku a historii, pracuje jako
učitel na střední průmyslové
škole v Plzni. Píše prózu a poezii. Vydal např. novelu Rok
bez února (2007) či soubor Po
vídky o lovcích a venuších (2014).
S profesí kantora se pokusil
vyrovnat v románu Učitel je
ve třídě sám (2018). Jeho čtvrtá
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kouty neznámého domova, návraty do dětství, k rodičům, k prvním láskám a ke všem
těm zaprášeným životním plánům ukrytým
v regálech nepaměti. A nakonec otázka, jak
se po těch sto dnech vrátit zpátky do reality.

Foto archiv autora

„

Jan Sojka je rozhodně
psychologickým vypravěčem.
Ve svém stylu se nevyhýbá
ani expresivně náročnému
vyjadřování, přestože je jeho
forma úsporná a jednoduchá.
V obsahových sděleních
nezapře básníka.
Jan Bednář, ČRo Vltava

a zatím poslední sbírka Sesuv
noci (2019) vyšla v překladu
Eriky Abrams ve Francii.

Obálku připravujeme

Jan Sojka:
Rodina a jiné regály
Příběhy pod rouškou

Ukázka z knihy
Musí běžet, nesmí se zastavit. Přebíhá lávku
a obíhá sídliště. Míjí tentýž dům. Všechna
okna zhasnutá, jen to jedno zase svítí. Dravá
rudá barva jako zpráva o nespavosti nebo
o strachu ze tmy. Pokaždé si říká, kdo tam asi
bydlí. Osamělý muž? Osamělá žena? Nebo
oba? Běží a dívá se na planoucí okno, jako
by se měla odhrnout záclona a lidská bytost,
která tam žije, mu měla dát znamení. Sbíhá

od sídliště do údolíčka pod ním, zastavuje u lavičky, opírá se o ni, dýchá, odpočívá.
S matkou sem chodíval jako kluk, s otcem
taky, ale nevzpomíná si, že by tady byl
s oběma najednou.
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Česká beletrie

Rudolf Těsnohlídek
Liška Bystrouška

Rudolf Těsnohlídek
(1882—1928) byl básník, dramatik,
žurnalista a překladatel, literát
tragického osudu. Přestože byl
rodákem z Čáslavi a studoval
v Hradci Králové a Praze, jeho
nejaktivnější životní etapa byla
těsně spjata s Moravou, Brnem
a zdejšími Lidovými novinami.
Za svého života vydal čtrnáct knih
poezie a prózy, za román Kolonia
Kutejsík získal v roce 1922 Státní
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čtenáře? Především živý jazyk, osobitý regionální kolorit, nadčasový humor,
sarkastické
Nos byl
ohromny
jak hora, avsak plny
glosovaní společenské reality,
mezilidských
mocalu, prohlubni
vztahů i celého vějíře našich aneřestí.
Ale
studanek jak
hora
pod ledovcem.
také přesvědčení o harmonickém
vztahu
mezi přírodou a člověkem, touha prolomit
překážky a vyvzdorovat si svobodu. Nyní
přicházíme s vydáním bohatě ilustrovaným
populární výtvarnicí Vendulou Chalánkovou.

„

Kniha představuje šťastný
výtvor: vzdává chválu milovaným
lesům za Brnem, má hluboké
porozumění pro žánrově pojaté
lidské i zvířecí figurky a pro
idylu, skrze niž je však obrazně
řečeno vidět do hvězd a zakoušet
smrtonosné plynutí času,
a také pro touhu po svobodě,
v jejímž znamení autor
4
vstoupil do literatury.
Milan Uhde

cenu. Přesto trpěl tím, že jako
 utor byl veřejnosti nejznámější
a
coby „pouhý novinář“. Z celého
jeho díla je dodnes živá jediná
kniha, Liška Bystrouška, která
nejprve uhranula čtenáře Lidových
novin, kde v roce 1920 vycházela
na pokračování s ilustracemi
Stanislava Lolka, později se dočkala knižního vydání i operního
ztvárnění. Premiéra Příhod lišky
Bystroušky Leoše Janáčka proběhla

v roce 1924 v brněnském Národním
divadle. Přestože úspěch díla přece
jen pozvedl autorovo sebevědomí,
tíže několika životních zranění
vedla k jeho poslední tragické
volbě. V lednu 1928 Těsnohlídek
v redakci Lidových novin spáchal
sebevraždu.
Foto Wikipedia, public
domain — volné dílo

HOST

Nové vydání stálice české literatury
Dílo, které zůstává přitažlivé i po desítkách
let od svého zrodu, vzniklo z pouhé náhody.
Spisovatel John zakoupil pro Lidové noviny
od malíře Lolka cyklus kreseb o chytré lišce
a revírníkovi, jejím vězniteli. Šéfredaktor
Heinrich z této akvizice vůbec nebyl nadšený,
ale pak ho přece jen cosi napadlo. Pérovky
vnutil redakčnímu kolegovi, zkušenému
soudničkáři Těsnohlídkovi. Ani on tuto
nabídku nepřijal s nadšením. Údajně si
štůsek s kresbami nějaký čas v tichém vzdoru
přenášeli ze stolu na stůl. Nakonec se tento
autor „smutné postavy“ přece jen pustil
do práce. A bylo to štěstí pro čtenáře mnoha
generací. Kniha, jež nikdy nezestárla, bývá
automaticky řazena do kánonu literatury
pro děti a mládež, ale její půvaby jsou velmi
vrstevnaté a epická rovina, dětmi tak oblíbená,
je jen jednou z mnoha. Co činí text atraktivním pro dnešního dětského i dospělého

ilustrovala
Vendula Chalánková
vázaná / 200 stran
vychází v říjnu
299 Kč

5

Ukázka z knihy
Bystrouška vzpamatovala se zatím z úleku
a umínila si, že neprojeví ani mrknutím bázně.
Netušila chuděra, že ji očekává tvrdá budoucnost mezi lidmi, dny otroctví a po nich teprve
po mnohém pokoření návrat k volnosti, doba
odvety a konečně také čas štěstí.
Revírník Bartoš uchopil Bystroušku
nelidsky za límec jak psa a vítězoslavně si ji
prohlížel a uščuřoval se.

„Tož tak, ty kujóne, včil se vymluvíme
doma na tebe. Řekneme, že jsem si na vás
šel počíhat, a že proto jsem nemohl tak
dlouho dom. Škoda, že jsem vás nemohl pochytat všecky. Beztak naděláte
nepleché nad pytláka. Blech máš dost, ale
z teho si mocka nedělé. My je máme taky,
chudáci aji bohatí. Podržíme si tě hezky
a doneseme tě dom, ať z tebe majó děcka
radost.“
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Překladová beletrie

Kira Jane Buxtonová
Duté království
S. T., domestikovaný vraní samec, si vy
stačí s málem: tráví čas se svým majitelem
Velkým Jimem, hašteří se se seattleskými
vránami a ujíždí na té největší pochoutce,
kukuřičných křupkách Cheetos®.
Pak ale jednoho dne Velkýmu Jimovi vypadne
z hlavy oko a S. T. usoudí, že něco není
v pořádku. Jimovi nepomáhá nic, co ho dosud
vždycky dokázalo vzpružit — pivo přímo
ze zobáku ani láskyplné slintání jeho věrného, byť poněkud omezeného psa Dennise.
S. T. proto musí dát vale svému dosavadnímu
životu a spolu se svým spolehlivým ořem
Dennisem se vydává do divokého a děsivého
světa, kde se lidé začali navzájem požírat.
Zdá se, že lidstvo má na kahánku a jediný,
kdo je odhodlaný ho zachránit, je ustrašený
pták, který ví o světě pouze to, co mu dosud
servírovala televize.

přeložil Milan Žáček
vázaná / 360 stran
vychází v listopadu
379 Kč

„

V této nespoutané, nekonečně
nádherné jízdě apokalypsou
a světem po ní, kde vrána
s nevymáchaným zobákem
představuje jedinou šanci, kterou
má lidstvo na přežití zombie
pohromy, si podává ruku Tajný
život mazlíčků s Živými mrtvými.
Karen Joy Fowlerová, autorka
románu Všichni jsme z toho
úplně na větvi

Je to břitká, pekelně zábavná kniha s transformačním
potenciálem. Nezkrotný, věčně klející opeřenec S. T.
se stal mým novým apokalyptickým hrdinou.
Helen Macdonaldová, spisovatelka

HOST

Kira Jane Buxtonová
je novinářka a spisovatelka. Píše
mimo jiné pro The New York Times,
The New Yorker a HuffPost. Žije
v americkém Seattlu a svůj volný
čas tráví se třemi kočkami, hejnem
kolibříků a manželem.
Foto © Laura Zimmerman
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„

Dobrodružství prozářené zvláštními mýty, obchodními
značkami, televizí a displeji chytrých telefonů, kousavá
bajka o zvířatech, která si na troskách lidstva budují nový
život. Je to břitká, pekelně zábavná kniha s transformačním
potenciálem. Nezkrotný, věčně klející opeřenec S. T. se stal
mým novým apokalyptickým hrdinou.
Helen Macdonaldová, spisovatelka
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Bernardine Evaristová
Dívka, žena, jiné
Vítejte v Británii, jak ji ještě neznáte.
Kniha Dívka, žena, jiné sleduje strhující osudy
dvanácti britských žen na strastiplné pouti napříč uplynulým stoletím. Nebojácná farmářka,
lesbická feministka, uklízečka středního
věku, úspěšná bankéřka, přísná učitelka
či žena v domácnosti s poporodní depresí…
Každá z nich je jiná, a přesto se navzájem
podobají víc, než by samy čekaly. Spojuje
je touha něco nalézt: společnou minulost,
nečekanou budoucnost, místo, které by se
dalo označit za domov, porozumění, manžela,
milenku, ztracenou matku, zmizelého otce
nebo jen náznak naděje. Román na pomezí
prózy a poezie oceněný Bookerovou cenou je
oslavou černošských žen a jinakosti.

přeložila Viktorie Hanišová
vázaná / 450 stran
vychází v listopadu
429 Kč

„

Knížka o moderních britských
dějinách, kterou si musí přečíst
každý. […] velkolepá, drzá, sexy
kniha otevírající svět, který
musíme poznat. Evaristová umí
pozorovat, rozšiřuje obzory,
a navíc má velký smysl pro humor.
The Sunday Times

Bookerova
cena 2019

Dívka,
Host

žena,
jiné
BERNARDINE EVARISTOVÁ

Bernardine Evaristová
(nar. 1959) se narodila v Londýně
anglické matce a nigerijskému otci.
Píše romány, v nichž propojuje
prózu s poezií, básně a rozhlasové
a divadelní hry. Její veršovaný
román The Emperor’s Babe
(Císařova milenka, 2001) zařadil
deník The Times mezi „100 nejlepších knih desetiletí“. V roce 2009
byla Evaristová oceněna Řádem
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britského impéria coby „důležitý
hlas v multikulturním panoramatu
britské literatury“.
Foto © Jennie Scott

„

Vzájemně propojené příběhy generací černých Britek,
vyprávěné mimořádně bohatým a čtivým veršem,
se nepochybně stanou mezníkem v britské literatuře.
The Guardian
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Akwaeke Emezi
Zřídlo
Ada se narodila uvězněná mezi dvěma světy.
Její rodiče si ji vymodlili, avšak teď se obtížně
vyrovnávají s náladovými a protiřečícími si
duchy, kteří tělo jejich dcery zalidnili.
Když Ada dospívá, začne se její mysl tříštit
do několika osobností. Po přestěhování z Nigérie do Spojených států jednotlivé osobnosti
rostou a na základě jejích dalších zkušeností
získávají na síle. Ada a tyto další osobnosti —
svatý Vincenc a Asughara, které se jinak
oblékají, chovají i cítí — však musí spolupracovat i bojovat o koexistenci. Až se jejich pokusy
o ovládnutí Adina těla změní v boj o její život.
Adin příběh, vyprávěný z několika různých
úhlů pohledu — všemi osobnostmi skrývajícími
se v jejím těle —, vznikl na základě reálných
zkušeností s duševní chorobou. Zřídlo rozkrývá
otázky identity a lidského bytí.

Akwaeke Emezi
(nar. 1987) pochází z Nigérie, věnuje
se psaní a videoartu. Jméno Emezi se
nedávno objevilo v článku časopisu
Vogue s názvem „Pět rodin, které
mění svět, jak ho známe“. Debut
Zřídlo (2018) byl vyhlášen nejlepší
knihou roku v magazínech The New
Yorker, Entertainment Weekly,
Literary Hub a mnoha dalších.
Foto © Texas Isaiah
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přeložila
Tereza Marková Vlášková
vázaná / 240 stran
vychází v listopadu
329 Kč

„

Na tento odvážný a dráždivý debut
mi nestačí slova chvály. Syrové
i lyrické poloautobiografické
vyprávění se zabývá sexualitou,
spiritualitou, rodinou a mnohým
dalším — a to vše tak duchaplně,
až se vám nechce věřit, že to napsal
někdo, komu je teprve třicet.
The Guardian

Scarlett Thomasová
Oligarchie
Nataša, dcera ruského oligarchy, se ocitne
v anglické internátní škole. Svět místních
studentek ovládá přísná hierarchie, poruchy
příjmu potravy a posedlost Instagramem.
Nataša brzy zjistí, že ředitel školy se k těm
nejštíhlejším studentkám chová jinak než
k ostatním. Zatímco ona tráví čas se spolužačkami u jezera a ve stájích, několik dívek
dostane od ředitele pozvání, aby se zúčastnily
speciálních hodin u něj doma.
Na chodbách internátu se ozývá příběh
o princezně Augustě, bílé paní, která se zamilovala do neurozeného muže a utopila se v jezeře.
Dívky toho o ní ale moc nevědí. Ani jedna
o druhé. Když Natašina kamarádka záhadně
zmizí, začnou se její spolubydlící chovat ještě
podivněji.
S pomocí svých spolužaček posedlých
dietami musí Nataša zjistit, co přesně se stalo,
přežít a zachovat si zdravý rozum.

Scarlett Thomasová
(nar. 1972) absolvovala kulturní
studia na University of East London
a nyní vyučuje tvůrčí psaní na University of Kent. Její knihy byly
přeloženy do pětadvaceti jazyků,
v češtině doposud vyšly tři z jejích
oceňovaných románů pro dospělé —
Konec pana Y (2008), PopCo (2010)
a Náš tragický vesmír (2011).

přeložila Alžběta Kalinová
vázaná / 220 stran
vychází v listopadu
299 Kč

Scarlett Thomasová

host

„

Thomasová se dotýká několika
témat, jimž se jiní spisovatelé
raději vyhýbají — poruchy příjmu
potravy, pedofilie, sebevražda.
Nepřekvapí, že se jedná o velmi
temnou knihu. Překvapivé ovšem
je, že je to jeden z nejvtipnějších
románů za poslední roky.
NPR.org

Foto © Canongate Books Ltd
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Stephanie Scottová
Nevěra na zakázku
V Japonsku vznikl tajný byznys.
Jeden z manželů si na svého partnera
najme agenta skupiny wakaresaseja,
který ho svede a získá svému zadavateli
příznivé podmínky pro rozvod.
Když Sató nařídí agentu Kaitaróovi, aby se
zapletl s jeho manželkou Rinou, domnívá
se, že všechno půjde jako po másle. Rina
netuší, jaké okolnosti je s Kaitaróem svedly
dohromady, a postupem času se do sebe vášnivě
a zoufale zamilují. O mnoho let později se
Rinina dcera Sumiko, kterou matčin osud
pronásleduje, rozhodne doplnit prázdná místa
v jejím příběhu i ve své paměti.
Autorka prozkoumává ožehavé téma
psychologických a morálních motivů činů,
jež konáme ve jménu lásky, a ptá se, kde končí
vášeň a začíná posedlost.

Stephanie Scottová
vyrostla v Singapuru, studovala anglickou literaturu a pracovala jako ban
kéřka. Její matka je malajsijského
původu a otec Angličan s malajsijskými
kořeny. Rodinu zasáhla japonská okupace Singapuru ve čtyřicátých letech
minulého století, což Stephanii přivedlo
k zájmu o Japonsko, jemuž se věnovala
ve svém antropologickém výzkumu.
Foto © Julius Honnor
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přeložila Tereza Pavlíková
vázaná / 350 stran
vychází v říjnu
379 Kč

Stephanie Scottová

Host

Příběh z dnešního Tokia
inspirovaný skutečnou
událostí

Nevěra
na zakázku

„

Sumiko se snaží vyřešit
záhadnou vraždu své matky a při
procházení důkazů začne stále
více chápat, jak tenká je hranice
mezi láskou a nenávistí. Spletité
vedlejší dějové linky, výrazné
postavy a působivé prostředí
čtenáře uhranou.
Publishers Weekly

Pavel Sanajev
Pochovejte mě
pod podlahu
Jmenuji se Saša Saveljev. Chodím do druhé
třídy a bydlím u babičky a dědečka. Maminka
mě vyměnila za zakrslou pijavici a pověsila
mě jako závaží na krk babičce. Tak jí na něm
už od čtyř let visím.
O příběhu osmiletého Saši a jeho babičky se
často hovoří jako o jedné z nejvtipnějších knih,
jaké kdy byly napsány. Kritici jej srovnávají
s Forrestem Gumpem nebo se Spolčením hlupců,
dramatický tón některých pasáží zároveň připomíná Charlese Dickense a F. M. Dostojevského.
Za úspěchem Sanajevova díla zřejmě stojí právě
neotřelá kombinace humoru a dramatických
událostí. Příběh je částečně autobiografický,
autor skutečně prožil část dětství u babičky
a nesměl se přestěhovat k matce. Sanajev
detailně rozebírá povahy jednotlivých členů
domácnosti, přičemž je popisuje tak, jak je
vnímal coby osmiletý chlapec.

přeložila
Vendula Kratochvílová
vázaná / 240 stran
vychází v září
349 Kč

„

Milovala nás, ovšem s takovou
tyranskou zběsilostí, že se
z její lásky stávala zbraň
hromadného ničení.
Pavel Sanajev v rozhovoru
pro Komsomolskou pravdu
Pavel Vladimirovič Sanajev
(nar. 1969) je ruský spisovatel, scenárista, režisér a herec. Ruský bestseller
Pochovejte mě pod podlahu (1996) se
více než deset let držel na špičce tamních literárních žebříčků, jen v Rusku
se prodalo přes milion výtisků, dostalo se mu uznání od literárních kritiků i běžných čtenářů a byl přeložen
do čtrnácti jazyků.
Foto © Vladimir Osichenko
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Richard Russo
Šance tu je
Nositel Pulitzerovy ceny Richard Russo
přichází s novým románem o nezdolnosti
přátelství a o jeho složité povaze.
Jednoho zářijového dne se na ostrově u pobřeží
Massachusetts ve svých šestašedesáti letech
sejdou tři kamarádi. Vidí se poprvé od vysoké
školy, a už tehdy se snad nemohli víc lišit —
natož dnes. Lincoln je realitní makléř, Teddy
vlastní malé vydavatelství a Mickey je muzikant za zenitem. Každý z nich má své vlastní
tajemství, nemluvě o kolosální záhadě, která
jim už více než čtyřicet let vrtá hlavou.
Strhující příběh o tom, že pouta přátelství mohou člověka omezovat a zároveň mu
prospívat úplně stejně jako vazby uvnitř rodiny
či jakéhokoli jiného společenství.

Překladová beletrie

přeložil Vratislav Kadlec
vázaná / 420 stran
vychází v říjnu
399 Kč

RICH A RD RUSSO

Šance tu je
Nikdo mužům nerozumí lépe než Russo a nikdo nedokáže
výmluvněji vyložit, jak přemýšlejí, trpí a milují.
Kirkus Reviews

„
HOST

Richard Russo
(nar. 1949) je americký
spisovatel a scenárista, autor
osmi románů, sbírky povídek
a biografie. V roce 2002 obdržel
Pulitzerovu cenu za knihu Zánik
Empire Falls (2001, česky 2004),
která byla zfilmována. Žije
v Portlandu ve státě Maine.
Foto © Tom Butler
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V jádru nejde ani tak o záhadný
příběh jako o líčení toho, co se
stane, když postavy zjistí,
že „blána oddělující sympatii
a lítost nemusí být tlustější nežli
vlas“… Mračna výčitek svědomí,
které nad nimi visí, jsou tak
působivá právě proto, že staří
kamarádi mají obrovské potíže
vyjádřit vlastní emoce. Dokážou
se otevřeně postavit tomu, co jim
přinese budoucnost?
The New York Times Book Review

Chimamanda Ngozi
Adichieová
Purpurový ibišek
Nádherný román od autorky bestselleru
Amerikána o emočních bouřích dospívání,
pevných rodinných poutech a zářivém příslibu
svobody
Patnáctiletá Kambili a její starší bratr Jaja žijí
privilegovaným životem v nigerijském Enugu.
Nic ale není tak idylické, jak to na první pohled
vypadá. Kambilina otce totiž okolí uctívá jako
velkorysého člověka, zároveň je ale bigotně
zbožný a doma se chová jako despota. V domě
tak vládne ticho a tíživá atmosféra.
Nigérie po vojenském puči upadá
do chaosu, a tak sourozence pošlou k tetě
na maloměsto. Teta Ifeoma učí na univerzitě, doma má police plné knih, voní to u ní
muškátovým oříškem a kari a jejím domem se
nese hlahol dětského smíchu. Když se Kambili s J ajou vrátí domů, napětí ještě vygraduje
a vyústí ve zvrat, který všem změní život.

přeložil Petr Štádler
vázaná / 300 stran
vychází v listopadu
369 Kč

ST
HO
CHIMANDA NGOZI
ADICHIEOVÁ

PURPUROVÝ
IBIŠEK

HOST

„

Chimamanda Ngozi Adichieová
se řadí k nejzásadnějším
a nejoriginálnějším
romanopiscům své generace.
Larissa MacFarquharová,
The New Yorker
Chimamanda Ngozi Adichieová
(nar. 1977) studovala v Nigérii
a v USA. Během nigerijské
občanské války zahynuli oba její
dědečkové, proto se tomuto období
věnuje i ve svých knihách. Její první
román Purpurový ibišek (2003),
který vzbudil velkou pozornost,
nyní vychází poprvé v češtině. Druhý román Půl žlutého slunce (2006)
získal literární cenu Orange Prize
a byl podle něj natočen film. Jeho

vydání připravujeme na jaro 2021.
Poslední román Amerikána (2013,
česky 2017) vyšel ve více než dvaceti zemích a velkého úspěchu se
dočkaly také její eseje Feminismus
je pro každého (2014, česky 2018)
a Milá Ijeawele aneb Feministický
manifest v patnácti doporučeních
(2017, česky 2018).
Foto © Ivara Esege
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Lars Kepler
Zrcadlový muž
Osmý případ komisaře Joony Linny
Mladá dívka zmizí cestou ze školy. O pět let
později se její tělo objeví na hřišti v centru
Stockholmu. Díky bezpečnostním kamerám
se Joonovi Linnovi podaří najít očitého
svědka, jenže se ukáže, že jde o psychicky
nemocného muže. Z toho, co viděl, si vůbec
nic nepamatuje. Joona se proto spojí s hypnotizérem. Pomůže mu odhalit pravdu?

přeložila Karolína Kloučková
vázaná / 520 stran
vychází v říjnu
439 Kč

„

lars
kepler
zrcadlový
muž

Kepler je typický tím, jak vám
dokáže přiblížit všechny vedlejší
postavy včetně obětí vražd.
Kepler objevil přímou linku do nejtemnějších zákoutí lidské duše.
lars kepler je pseudonym, za nímž se
lev grossman, time
skrývá manželská dvojice Alexandra Coelho
Ve
chvíli, kdy jim porozumíte
Ahndorilová (nar. 1966) a Alexander AhnDravý vypravěčský styl, jenž vás zahalí do pláště temnoty.
doril (nar. 1967). Lazar je sedmý, nejnovější
a plně se s nimi ztotožníte, je
bez
daily mail
díl jejich společné bestsellerové série krimi
románů s hlavní postavou komisaře Joony
okolků zavraždí. Jestliže existuje nějaká kriminální série, která se vykreslením
Linny. Předchozí díly Lovec králíků, Svědkyně
postav a poutavostí děje dokáže přiblížit Miléniu Stiega Larssona,
ohně, Písečný muž a Stalker se ve Švédsku staly
Severskedetektivky.cz,
pak je to tahle. Kepler v Joonovi Linnovi stvořil fenomenálního
nejprodávanějším románem roku. Všech
hrdinu, který využívá své intuice, strategických schopností
knih série se doposud prodalo deset miliorecenze románu Lazari osvěžující zranitelnosti v boji s nepřítelem tak podmanivým
nů výtisků, jen v České republice téměř půl
milionu. Román Hypnotizér se dočkal filmového zpracování v režii Lasseho Hallströma.
Všech sedm dílů vyšlo také jako audioknihy
v interpretaci Pavla Rímského. Mimo sérii byl
v češtině vydán mysteriózní thriller Playground
(2015; česky Host 2016).

a rafinovaným, jako byl sám Hannibal Lecter.
booklist

Policisté objeví v bytě na předměstí Osla
tělo mrtvého muže. Z toho, co najdou
v mrazáku, jsou v šoku. Zavražděný byl
vykradač hrobů, sběratel trofejí a kanibal.
Jednou z trofejí je i lebka Summy Linnové,
Joonovy manželky.
O několik dní později požádá švédskou
policii o pomoc německá komisařka.
V kempu nedaleko Rostocku byl zavražděn
sexuální násilník, který se Joonovi nedávno
pokoušel dovolat.
Joona záhy pochopí, že zdánlivě náhodnou souvislost mezi oběťmi nemůže
ignorovat — stopy vedou k někomu, kdo
má být již dávno mrtvý.

lars kepler
lazar

V sérii s komisařem Joonou Linnou
v češtině vyšlo:
Hypnotizér (2010)
Paganiniho smlouva (2011)
Svědkyně ohně (2012)
Písečný muž (2013)
Stalker (2015)
Lovec králíků (2017)
Lazar (2018)

komisař joona linna si myslel,
že už má to nejhorší za sebou,
přitom všechno teprve začíná…

Cena 399 Kč
isbn 978-80-7577-782-9

Lars Kepler
je pseudonym, za nímž se skrývá
manželská dvojice Alexandra
Coelho Ahndorilová (nar. 1966)
a Alexander Ahndoril (nar. 1967).
Zrcadlový muž je osmý, nejnovější
díl jejich společné bestsellerové série krimi románů s hlavní postavou
komisaře Joony Linny. Předchozí
díly Lovec králíků, Svědkyně
ohně, Písečný muž a Stalker se
ve Švédsku staly nejprodávanějšími
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romány roku. Všech knih série se
doposud prodalo deset milionů výtisků, jen v České republice téměř
půl milionu. Román Hypnotizér
se dočkal filmového zpracování
v režii Lasseho Hallströma.
Foto © Ewa-Marie Rundquist

„

Lazar prezentuje příběh natolik silný, že kniha pod jeho
náporem takřka vibruje, a díky množství nevyřešených
neznámých zanechává na konci dokonale zmateného
čtenáře. Po přečtení Lazara se totiž nepřestane ohlížet přes
rameno a začne se i přes den doma zamykat.
Severskekrimi.cz, recenze románu Lazar
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Psychologický thriller

Peter May
Nezvratné alibi
Závěrečný díl kriminální série Akta Enzo
Jihozápadní Francie, 1989
Plačící vrah shodí tělo dvacetileté Lucie
do nejhlubšího místa lesního jezera. O čtrnáct
let později zasáhne Francii vlna veder. Půda je
sežehlá, stromy a keře hynou a říčky vysychají.
V rozpukaném bahně na jezerním dně objeví
místní rybář lidskou kostru s lebkou obalenou
plastovým pytlem.
Paříž—Cahors—Bordeaux, 2011
V elegantním pařížském bytě svého
nastávajícího zetě novináře Rogera Raffina se
forenzní expert Enzo Macleod seznamuje se
šestým neobjasněným případem ze sedmi, jež
se staly předmětem uzavřené sázky. Aby vyhrál,
pouští se do zdánlivě neřešitelného úkolu
a netuší, že tím všechny své blízké vystaví
nebezpečí, které si nepředstavoval ani v těch
nejděsivějších snech.

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

PETER MAY
NEZVRATNÉ
ALIBI
AKTA ENZO VI

HOST

„

OD AUTORA
BESTSELLEROVÉ TRILOGIE
Z OSTROVA LEWIS

Chandler Bakerová
Tichá pošta
Čtyři ženy zjistí, že jejich šéf, muž známý
nevhodným chováním k opačnému pohlaví,
se má stát výkonným ředitelem firmy. Co se
stane, když se rozhodnou vzít spravedlnost
do vlastních rukou?
Sloane, Ardie, Grace a Rosalita spolu už léta
pracují ve firmě Truviv. Náhlá smrt výkonného
ředitele znamená, že se vedení celé firmy
pravděpodobně ujme jejich šéf Ames. Je to
komplikovaný muž, kterého všichni už velmi
dlouho znají. Muž, o kterém si všichni…
šeptají. Tu šeptandu však lidé na významných
místech vždy ignorovali.
Jenže svět se změnil a hrdinky příběhu
nedávné Amesovo povýšení vidí jinak. Tentokrát se rozhodly, že už toho mají dost. Šepot
přeroste v řeči a ty nabírají na hlasitosti. Sloane
a její kolegyně způsobí na všech patrech a odděleních firmy Truviv katastrofální změny.

May zkušeně rozmisťuje falešné
stopy, a pokaždé když má čtenář
pocit, že zápletka začíná být
předvídatelná, země se zachvěje
a vyprávění změní směr.
Publishers Weekly
Peter May
(nar. 1951) pochází z Glasgow,
nyní žije ve Francii. Pracoval
jako novinář a televizní scenárista, v současné době se živí jako
spisovatel. Celosvětové renomé si
získal šestidílnou sérií čínských
thrillerů. Kromě dalších úspešných
sérií byly do češtiny přeloženy
také romány Ostrov Entry (2013,
česky 2015), Útěk (2015, česky 2016),
Umrlčí cesta (2016, česky 2016)
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a Ochráním tě (2018, česky 2019).
V současnosti vychází také e-kniha
navazující na čínskou sérii Svatba
duchů (2020) a dva samostatné
romány Tichá smrt a Muž bez tváře,
které vyjdou na jaře 2021.
Foto © Host

přeložila Anna Křivánková
vázaná / 360 stran
vychází v listopadu
379 Kč

Chandler
Bakerová

h
O
s
t

Strhující, zábavný a inteligentní román
nabízí jako br
̌ itva ostrý vhled do toho,

„
„

co to znamená být ženou v dnešním sve
̌ te
̌.
Liv Constantinová — spisovatelka

Upřímné, vzrušující
a výborně načasované.
Reese Witherspoonová

Chandler Bakerová
začínala jako autorka strašidelných
románů a hororových příběhů pro
teenagery. Pracuje jako firemní
právnička. Tichá pošta (2019) je její
první knihou pro dospělé, kterou
se rozhodla napsat o právnickém
prostředí, jehož světlé stránky, ale
i intriky a soupeření jsou jí dobře
známé.

Strhující, zábavný a inteligentní
román nabízí jako břitva ostrý
vhled do toho, co to znamená
být ženou v dnešním světě.
Liv Constantinová,
spisovatelka

Foto © Eryn Chandler
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Psychologický thriller

Helen Floodová
Terapeutka
zůstala úplně sama, dějí podivné věci. Saře
se zdá, že ji klame i vlastní paměť. Postupně
vychází pravda najevo a Sara zjišťuje, že svého muže vůbec neznala.

HEL ENE FLOO DOVÁ

Zdařilý psychologický thriller,
který potěší jak čtenáře
současné prózy, kteří jsou
skeptičtí vůči kriminálnímu
žánru, tak milovníky detektivek,
kteří naopak příliš nedůvěřují
současné norské beletrii. A tento
literární kříženec skvěle funguje.
Dagsavisen

HOST

„

PSYCHOLOGICKÝ THRILLER

Znepokojivě ostrý vhled do nejtemnějších
koutů nás samých, našich rodin a našich
vztahů
Psycholožka Sara si nedávno otevřela
soukromou praxi a se svým manželem,
architektem Sigurdem, opravuje starý dům
po dědečkovi. Rekonstrukce se však kvůli
nedostatku času i peněz vleče. Jednoho dne
Sigurd vyrazí s kamarády na chatu; v pátek
brzy ráno se doma se Sarou rozloučí a dopoledne jí nechá na záznamníku vzkaz,
že v pořádku dorazil na místo. Sara se těší
na volný víkend. Večer jí však volají manželovi kamarádi a vyzvídají, kam se Sigurd
poděl. Na chatě se ho prý nedočkali.
Co se stalo a kdo z nich lže? Sara nic nechápe. Navíc se v neútulném domě, kde nyní

přeložila Jitka Jindřišková
vázaná / 320 stran
vychází v listopadu
349 Kč

ZNEPOKOJIVĚ OSTRÝ VHLED DO NEJTEMNĚJŠÍCH
KOUTŮ NÁS SAMÝCH, NAŠICH RODIN A NAŠICH VZTAHŮ

Helene Floodová
(nar. 1982) je psycholožka
pracující v Norském centru
pro výzkum násilí a trauma
tického stresu. Věnuje se
tématům reviktimizace,
viny a studu, v roce 2016
získala doktorát. S manželem
a dvěma dětmi žije v Oslu.
Terapeutka (2019) je její
první román. Byl nominován
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na norskou literární cenu
Bokhandlerprisen a přeložen
do sedmadvaceti jazyků.
Foto © Julie Pike

„

Terapeutka je jako skvěle promyšlená skládanka, v níž
musí i úplně poslední dílek zapadnout na své místo, aby
se vyjevil celkový obraz. Rozuzlení příjemně překvapí.
Nesmírně poutavé čtení.
Verdens Gang
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Fantasy

Anthony Ryan
Volání vlka
kterou kdysi ztratil, upadla do zajetí Hordy,
rozhodne se s touto novou, mocnou hrozbou
Volání vlka je nejlepší knihou Anthonyho Ryana
utkat tváří v tvář.
od jeho neuvěřitelného debutu.
Novel
Notions
Vélin proto putuje do říší Králů
obchodníků, země, kde všemu vládne Včest
a jeintriky.
této knize
vše, co na Ryanovi tolik milujeme — skvěle
vykreslené a fascinující postavy a do detailu propracovaný svět.
Právě tam, za zvuku bubnů, ježVolání
svolávají
vlka je zkrátka vším, po čem fanoušek fantasy touží.
Boouvědomí
knest
Anthony Ryanzemě
(nar. 1970)do
pochází
znesvářené
války, si Vélin
ze Skotska. Vystudoval historii a nyní žije
a pracuje v Londýně.
Dlouho byl existují
zaměststrašlivou
pravdu:
bitvy, ve kterých
naný v britské státní správě, ale po úspěchu
svého prvního
románu Píseň krvemožná
(2013,
zvítězit
nedokáže
ani on.
česky 2014) začal psát na plný úvazek. Best-

Návrat do světa bestsellerové
trilogie Stín krkavce

Foto © Anwar Suliman

Návrat do světa bestsellerové trilogie
Stín krkavce
Vélin Al Sorna je žijící legendou, jeho jméno
zná celé království. Právě pod jeho vedením
byly dobyty celé říše, právě jeho meč vítězil
v urputných bitvách — a jen díky jeho oběti
bylo poraženo zlo strašlivější než cokoli,
co tento svět dosud spatřil. Zvítězil v nespočtu
bitev, avšak zaslouženou slávu vyměnil
za poklidný život v Severních provinciích
Sjednoceného království.
Nyní se však ze zámoří proslýchají zvěsti
o armádě zvané Ocelová horda, kterou vede
muž považující se za boha. Vélin po další
válce netouží, ale když se dozví, že žena,

přeložil Jakub Němeček
vázaná / 520 stran
vychází v říjnu
449 Kč

Návrat do světa bestsellerové
trilogie Stín krkavce

„

Vélin Al Sorna je žijící legendou, jeho jméno zná celé království. Právě pod jeho vedením byly dobyty celé říše, právě jeho meč
vítězil v urputných bitvách — a jen díky
jeho oběti bylo poraženo zlo strašlivější než
cokoli, co tento svět dosud spatřil . Zvítězil
v nespočtu bitev, avšak zaslouženou slávu
vyměnil za poklidný život v Severních provinciích Sjednoceného království.
Nyní se však ze zámoří proslýchají zvěsti o armádě zvané Ocelová horda, kterou
vede muž považující se za boha. Vélin po
další válce netouží, ale když se dozví, že
žena, kterou kdysi ztratil, upadla do zajetí
Hordy, rozhodne se s touto novou a mocnou hrozbou utkat tváří v tvář.
Vélin proto putuje do říší Králů obchodníků, do země, kde všemu vládne čest
a intriky. Právě tam, za zvuku bubnů, jež
svolávají znesvářené země do války, si Vélin
uvědomí strašlivou pravdu: existují bitvy,
ve kterých zvítězit nedokáže možná ani on.

sellerovou 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 steampunkové fantasy série Draconis Memoria: Oheň
probuzení (česky 2018), na který navazuje
román Legie plamenů (2017, česky 2019)
a závěrečná část Říše popela (2018, česky
2020). Volání vlka je prvním dílem nové
série Čepel krkavce.

Volání vlka je nejlepší knihou
Anthonyho Ryana od jeho
neuvěřitelného debutu.
Novel Notions

Čepel krkavce:
Kniha první

Anthony Ryan
(nar. 1970) pochází ze Skotska.
Vystudoval historii a nyní žije
a pracuje v Londýně. Dlouho
byl zaměstnaný 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).
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V roce 2016 vyšel první díl jeho
steampunkové fantasy série
Draconis Memoria: Oheň probuzení
(česky 2018), na který navazuje
román Legie plamenů (2017,
česky 2019) a závěrečná část Říše
popela (2018, česky 2020). Volání
vlka je prvním dílem nové série
Čepel krkavce.

Čepel krkavce: Kniha první

„

V této knize je vše, co na Ryanovi tolik milujeme —
skvěle vykreslené a fascinující postavy a do detailu
propracovaný svět. Volání vlka je zkrátka vším, po čem
fanoušek fantasy touží.
Booknest

Foto © Anwar Suliman
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Fantasy

Fantasy

Nicholas Eames
Krvavá Rose
Žij rychle a zemřeš včas.
Tam Hashfordovou už unavuje práce v místní
hospodě, kde roznáší korbely světově známým
žoldnéřům a poslouchá
bardy pějící písně
Při čtení této knihy jsem dostal chuť popadnout meč
a vydat se na epickou výpravu.
o dobrodružství a slávě, která číhá hned za hranicemi jejího ospalého
rodného města.
Přestože je Nicholas Eames na poli fantastiky nováčkem,
má nakročeno rovnou do první ligy.
Když k nim tedy zavítá
největší žoldnéřská
Román Krvavá Rose je plný
vtipných zvratů aKrvavou
dechberoucí
skupina vedená nechvalně
známou
akce, ale to, co z Eamesovy hřejivé a znamenité fantasy činí
zážitek, je zejména její dojemná kousavost.
Rose, Tam se chopítakový
příležitosti
a přihlásí se
na pozici jejich barda. Přesně po takovém
dobrodružství touží — a přesně to také zažije,
jakmile se její nová skupina vydá na výpravu,
která může skončit jen dvojím způsobem:
slávou, nebo smrtí.
Je čas vydat se do divočiny.

přeložila Michaela Šprtová
brožovaná / 540 stran
vychází v říjnu
429 Kč

Závěrečný díl nejoceňovanější fantasy série
současnosti
Luna se brzy vrátí. A záleží na dvou ženách,
zda to věstí zkázu lidstva, nebo něco ještě
horšího.
Essun zdědila moc Alabastra Deseti
prstenáře. Ovládla bránu z obelisků a doufá,
že s její pomocí vypátrá svou dceru Nassun
a vytvoří svět, kde by mohly všechny orogenní
děti vyrůstat v bezpečí.
Pro Nassun už je ale pozdě. Poznala zlo
a pochopila něco, co si její matka odmítá
připustit: že ne všechno, co je zkažené, jde
napravit. Někdy je potřeba to zničit.
Tohle je konec světa… Ten poslední.

ŽIJ RYCHLE A ZEMŘEŠ VČAS

CHRIS T OPHER PAOL INI,

AU TOR ROMÁNU ERAGON

399 Kč

isbn 978-80-275-0259-2

NICHOL AS E AMES

PEVNOST

NPR

NICHOL AS E AMES

„

N. K. Jemisinová
Kamenné nebe

přeložil Roman Tilcer
vázaná / 400 stran
vychází v říjnu
399 Kč

n. k.
jemisinová

host

Zlomená země: svazek třetí

„

HOST

Eames--Krvava-rose--Obalka+Lak.indd 1

29.6.2020 17:19:13

Čtení této knihy mě přimělo
chtít popadnout meč a vydat se
na epickou výpravu.
Christopher Paolini, autor
románu Eragon

Nicholas Eames
je kanadský autor epické fantasy.
Na univerzitě studoval herectví,
avšak divadelní kariéru záhy
opustil, aby se mohl stát spisovatelem. Jeho románovým debutem jsou
Králové Wyldu (2017, česky 2019)
a v roce 2018 vyšlo volné pokračování Krvavá Rose.
Foto © Kristine Cofsky

38

„

Přestože je Nicholas Eames
na poli fantastiky nováčkem,
má nakročeno rovnou
do první ligy.
Pevnost

Nejúspěšnější
fantasy série
v historii —
vítěz ceny Hugo
třikrát po sobě

Kamenné nebe potvrzuje,
že Jemisinová je nejdůležitější
autorkou spekulativní fikce
své generace.
The Wall Street Journal

N. K. Jemisinová
(nar. 1972) vystudovala psychologii a výchovné poradenství.
Žije v New Yorku a kromě psaní
se věnuje svému blogu a spole
čenskému aktivismu. Za svůj
debut Sto tisíc království (2010,
česky 2013) byla nominována
na cenu Nebula. Její román Páté
roční období (2015, česky 2018),
který je prvním dílem trilogie
Zlomená země, získal cenu Hugo

za nejlepší fantasy román; stejného ocenění se dočkaly i další
dva díly série Brána z obelisků
(2016, česky 2019) a Kamenné
nebe (2017). Stala se tak prvním
autorem v historii žánru, který
získal přestižní ocenění třikrát
po sobě.
Foto © Laura Hanifin
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Fantasy

Andrew Caldecott
Zymovrat
Druhý díl opskurenské trilogie
Vítejte zpět v Opskurnu, kde se brzy uskuteční tajný plán, který se připravoval několik
staletí — a tentokrát mohou temné síly
skutečně zvítězit…
Nezávislost města Opskurna na britské
koruně trvá již čtyři sta let a jejím účelem je
střežit hrozivé tajemství. Sir Veronal L
 apillus
je mrtev, jeho pokus využít toto tajem
ství k vlastnímu prospěchu skončil fiaskem
a Opskurno se po namáhavém létě může konečně vrátit ke svému „normálnímu“ životu…
Kdosi však hraje velmi dlouhou hru. Objevuje
se stále více znepokojivých znamení: na pohřbu zazní záhadné varování, starobylý portrét promluví, městský herold zmizí a vratké

Andrew Caldecott
působí jako advokát v oblasti médií, zaměřuje se především na pomluvy a urážky na cti; zároveň je
autorem fantasy románů a příležitostným dramatikem. Na New
College v Oxfordu studoval
historii a láska k tomuto oboru ho
inspirovala k představě městského
státu, který skrývá nebezpečné
tajemství — výsledkem byl román
Opskurno, který ve Velké Británii
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spojenectví mezi městem a venkovem ohrožují demokratické volby.
Spletitý tajný plán Geryona Zymora,
který se rodil po několik staletí, byl uveden
do pohybu.
Vše ukazuje na jediný cíl — vzkřísit
temnou alžbětinskou minulost Opskurna —
a na jediné datum, jímž je zimní slunovrat.

„

Zymovrat staví na přednostech
svého předchůdce. Čtenář si
může vychutnávat maloměstské
drama, zatímco mu Caldecott
představuje rozsáhlejší pohled
na historii Opskurna.
SciFiNow

vyšel v roce 2017 (česky 2018).
Na jeho úspěch navázal román
Zymovrat (2018). V současné době
autor píše závěrečný díl s názvem
Lost Acre.
Foto archiv autora

přeložila Petra
Johana Poncarová
vázaná / 500 stran
vychází v říjnu
399 Kč

Ukázka z knihy
Každých pět let prováděli znalci výboru pro
artefakty — zástupkyně vedoucí knihovny, kurátorka opskurenské galerie (jediné ve městě)
a mistr řezbářského cechu — inspekci všech
významnějších opskurenských ozdobných
prvků: dřevořezeb, soch, obrazů, starších
knih a dalších uměleckých předmětů. Se suitou nosičů žebříků a zapisovatelů a souborem
dalekohledů postupovali během několika

týdnů od jihu na sever. Vlhkost, dřevomorka,
červotoč, knihomor, eroze, jizvy způsobené
časem, počasím a lidským působením — vše
bylo zaznamenáno, byl stanoven časový limit
a ta nejšťastnější díla obdržela městský grant.
Slídivým pohledům výboru neunikla žádná
významnější struktura s výjimkou Štítové vily,
jelikož zkoumat obsah heroldova příbytku
by znamenalo zkoumat dějiny, což bylo
protizákonné.
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Sci-fi

Young adult

Liou Cch’-sin
Věk supernovy

přeložila Hana Do
vázaná / 450 stran
vychází v září
399 Kč

Postapokalyptický román autora bestselleru
Problém tří těles
Tou dobou byl Peking jedním z měst na Zemi.
Tou dobou byla Země jednou z planet na obloze. Té noci dospěly dějiny, jak je lidé znali,
ke svému konci.
Ve vzdálenosti osmi světelných let zemřela
hvězda a zaplavila Zemi smrtícím zářením,
které do roka zahubí všechny lidi starší
třinácti let. A tak se spouští odpočet. Rodiče
se ze všech sil snaží předat svým dětem
veškeré vědomosti, které budou potřebovat
pro udržení světa v chodu.
Dětský svět ovšem odmítá pokračovat
v zaběhnutých kolejích světa dospělých. Vysní
si lepší svět, svět plný her, ale ani děti — stejně
jako dospělí — nedokážou odolat temným
stránkám lidské povahy a snový svět začíná
připomínat noční můru…

Od autora bestselleru Problém tří těles

Dospělí umírají.
Za rok budou děti všechno,
co zbýva z lidstva.
A tak začíná…

„
HOST

Petra Slováková
Pán čarodějů
Pokračování young adult románu Střípky času
Janě a Petrovi se podařilo přežít a vyhrát boj
s obávaným čarodějem Mabrokem. Tím ovšem
nic nevyřešili, ale naopak uvedli do pohybu
neočekávané události.
V nastalém zmatku se snaží hledat si cestu
jeden ke druhému, ale zjišťují, že to vůbec není
snadné. Zatímco ona ho teprve poznává, on ji
zná dobře. Nebo si to alespoň myslí, protože
cestování časem je poněkud nevyzpytatelné.
Jana zjišťuje, že žít s někým v reálném životě
není takové jako v romantických představách.
Obzvlášť pokud jde o mocného čaroděje, který
si pravdu uzpůsobuje podle svých potřeb.
Petr plánoval nový život, ale ten není
ani trochu jednoduchý — pro jednu stranu je
zločinec, druhá ho považuje za zrádce. Začíná
boj o moc a vládu nad Ostravou a Petrovi zbývá
jediné — pokusit se zaujmout místo svého
dřívějšího pána.

Není náhoda, že jedna z postav
románu se zmiňuje o Goldingově
Pánovi much, avšak Liouův
myšlenkový experiment je daleko
podivnější a divočejší.
The Guardian
Liou Cch’-sin
(nar. 1963) je hlavním představitelem nové generace čínských
autorů sci‑fi. Devětkrát obdržel
nejprestižnější čínskou žánrovou cenu Galaxy, jednou titul
velmistra čínskojazyčné sci‑fi
a jako vůbec první Asiat v historii
získal také cenu Hugo v kategorii
nejlepší román. Jeho nejslavnějším románem je Problém tří
těles (2007, česky 2017), na který
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navazují další dva díly trilogie —
Temný les (2008, česky 2017)
a Vzpomínka na Zemi (2010,
česky 2018). Nadšeně přijaté
třídílné ságy Vzpomínka na Zemi
se po celém světě prodalo více než
osm milionů výtisků a doposud
byla přeložena do dvaceti jazyků.
Česky vyšel i jeho další román
Kulový blesk (2004, česky 2019).
Foto © Lin Yi’an

brožovaná / 528 stran
vychází v září
369 Kč

„

host

Petra Slováková stvořila
příběh, který budete těžko
odkládat z rukou. Magie, láska,
cestování v čase… zkrátka to,
co očekáváte a po čem duše nejen
náctiletých touží.
Fantasymag
Petra Slováková
(nar. 1987) pochází z Ostravy.
Vystudovala Mendelovu univerzitu
v Brně. Na Slovensku vydala sbírku
povídek Železonoc a jiné podiv
nosti (2012), soubor dvou kyberpunkových novel Cvrček v krabičce
(2012) a steampunkový román
Démon z East Endu (2015), který byl
nominován na cenu Aeronautilus.
Na poli young adult literatury
se představila románem Střípky

času (2019). V zahraničí se její tvorba objevila v antologiích Dreams
From Beyond (2016) a Steampunk
Writers Around the World (2017).
Foto © Tomáš Dostál
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Kateryna
Michalicyna
Kdo roste v lese

3+

Kdo roste v lese

Další z řady obrázkových knížek ilustrovaných
Naučte přivádí
se s dětmi rozeznávat
oblíbenou Oksanou Bula
malé čtenáře
nejznámější listnaté stromy
do podzimního lesa.
Jednoho dne vykoukl ze země malý zelenkavý semenáček.
V údivu si prohlíží
vysoké stromyakolem
sebe. „Kým asi
budu,
Děti se s panem
Jezevcem
párkem
rozpusaž vyrostu?“ ptá se. „Břízou, dubem, nebo snad kaštanem?“
Každý strom
v parku mu o sobě vypráví
spoustu zajímavých
tilých veverek naučí
rozeznávat
stromy
podle
věcí, ale semenáček se nejspíš žádnému z nich nepodobá.
Nebo přece
jen ano?
tvaru listů a plodů, poznají,
kolik
odstínů může
Milá obrázková
dětem
jedenáct
mít podzimní listí nebo
jakknížka
sepředstaví
jedle,
modřín
nejběžnějších listnatých stromů. Díky dojemnému příběhu
si snadno
zapamatují, jak
stromy
vypadají, jakou
mají kůru,
i lišejník větvičník
chystají
na
zimu.
Dozvědí
se,
plody, listy a květy.
proč se nesmějí pálit uschlé stromy, i když vy„Tahle knížka rozhodně patří do batůžku
padají, že jsou úplně na
mrtvé.
To vše
v napínavém
příští výpravu
do přírody!“
White Ravens 2016
příběhu o tom, jak les málem
postihlo veliké
neštěstí a jak pan Jezevec a veverky spojili své
síly s ostatními zvířátky, aby svůj malý milý
lesní svět zachránili.
A až s dětmi knížku dočtete, zajděte si
do lesa, nasbírejte materiál a vyrobte si vlastní
herbář, jaký má pan Jezevec, nebo si podle návodu v knize vytvořte krásnou girlandu (nejen)
z podzimního listí.

3+

ilustrovala Oksana Bula
přeložila Rita Kindlerová
vázaná / 42 stran
vychází v říjnu
329 Kč

v lese

Kateryna Michalicyna

Další kniha
s půvabnými
ilustracemi
Oksany Bula

Host

Kateryna
Michalicyna
Ilustrovala Oksana Bula

ISBN 978-80-7577-968-7
269 Kč

„

Neseďte doma, vyrazte
s dětmi do přírody! Jezevec
s veverkami vám ukážou, jak je
skvělé společně poznávat svět
kolem sebe.

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

Oksana Bula
(nar. 1989) je ukrajinská výtvarnice,
ilustrátorka dětských knih. Žije
a pracuje ve Lvově. U nás je známá
především svými autorskými knihami ze světa kouzelných lesních
bytostí — tukoňů.
Foto © Yevhen Hetmanets

Foto © Kateryna Mikhalitsyna
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Dobrosrdečného dědu Pettsona a jeho rozto
milého kocourka Fiškuse už znáte. Ale jestlipak
Dědu Pettsona a jeho roztomilého
víte, jak vlastně děda k mluvícímu
kocourkovi
kocourka Fiškuse
už znáte.
Ale jestlipak víte, jak vlastně děda
přišel? Inu, to bylo tak…
Děda
Pettson
úplně
k mluvícímu kocourkovižil
přišel?
sám a bylo mu smutno. Na ženění už byl trochu
starý, hovory se slepicemi stály za pendrek,
a tak mu sousedka přinesla mňoukající krabici. Jenže odkdy krabice mňoukají? A odkdy
kocouři mluví? Co jsou to myšpulky a kdo
Přečti si také:
Pettsonovi ztrácí boty a ponožky?
Zeptejte se
dědy Pettsona!
Knížky ze série o Pettsonovi a Fiškusovi
byly přeloženy do neuvěřitelných pětapadesáti
jazyků a celkem se jich prodalo přes patnáct
3+
milionů výtisků.
Inu, to bylo tak… Děda Pettson žil úplně sám a bylo mu smutno.
Na ženění už byl trochu starý, hovory se slepicemi stály
za pendrek, a tak mu sousedka přinesla mňoukající krabici.
Odkdy krabice mňoukají? A odkdy kocouři mluví?
Co jsou to myšpulky a kdo Pettsonovi ztrácí boty a ponožky?
Zeptejte se Pettsona!
Hurá, svět geniálních ilustrací Svena Nordqvista je zpět!
Schválně, kdo objeví legračnější detail! Noční stolek na lyžích?
Vejce, co rostou na stromě? Zašpuntovaný okap? Tak do toho!

Jak byl Fiškus malý a ztratil se

Sven Nordqvist
Jak byl Fiškus malý
a ztratil se

3+

přeložila
Jana Chmura-Svatošová
vázaná / 30 stran
vychází v srpnu
279 Kč

Sven Nordqvist

Sven Nordqvist

Jak Pettson
k mluvícímu
kocourkovi přišel
a zase ho málem
ztratil!

279 Kč
isbn 978-80-275-0342-1

„

Host

Hurá, svět geniálních ilustrací
Svena Nordqvista je zpět!
Schválně, kdo objeví legračnější
detail! Noční stolek na lyžích?
Vejce, co rostou na stromě?
Zašpuntovaný okap?
Tak do toho!
Sven Nordqvist
(nar. 1946) je spisovatel
a ilustrátor na plný úvazek
už od osmdesátých let, kdy díky
příběhu Dort pro Fiškuse (1984,
česky 2020) přišel na svět stařík
Pettson se srdcem malého roš
ťáka a jeho nestárnoucí kocourek — a tihle dva dnes okouzlují
už několikátou generaci čtenářů.
Foto © Danne Eriksson
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Maciej Szymanowicz
Rok v pohádce

přeložila Anna Halfarová
leporelo / 28 stran
vychází v říjnu
329 Kč

2+

Už vás někdy napadlo, odkud se berou všechny
ty princezny, ježibaby, draci, trpaslíci a jiná
neuvěřitelná stvoření z pohádkových knížek?
Existuje třeba nějaká pohádková země? Jak to
tam asi vypadá? Kdo všechno tam žije? Co tam
jedí? Co dělají? Jaké tam mají počasí? Pojďte
to s námi vyzkoumat! A vezmeme to rovnou
od jara až do zimy.
Seznamte se s tajuplným Chobotosaurem,
roztomilým Dráčátkem, vílou Květinkou
a mnoha dalšími obyvateli této kouzelné
krajiny. Sledujte jejich příběhy na dvanácti
dvoustranách, z nichž každá je zasvěcena
jednomu měsíci v roce. Ponořte se do ilustrací
a nechte svoji fantazii volně toulat. Hledejte
detaily, vymýšlejte vlastní příběhy a bavte se
celé hodiny nad velkoformátovým leporelem
z oblíbené řady Roků. A nakonec ještě vyřešte
zapeklitý kouzelníkův úkol!

Maciej Szymanowicz

„
Host

Pro všechny milovníky Roku
v lese. Protože není les jako les —
tenhle je pohádkový!

Maciej Szymanowicz
(nar. 1976) je polský grafik a ilustrátor. Tento původním povoláním
loutkoherec dnes ilustruje dětské
knihy, tvoří divadelní plakáty a navrhuje deskové hry.
Ahoj,

jsem medvěd hnědý a vítám tě
v našem lese! Po celý rok se u nás děje
něco zajímavého. Aby také ne, když tu
máme tolik návštěvníků i stálých obyvatel:
lišku, veverku, jezevce, rodinku bobrů,
zajíce, srny, rejska, krtka, žáby, mravence,
sovu jménem kalous ušatý, včely… Hm,
ostatní už vyjmenovat nestihnu. Musím

Mňau, jmenuju se Líza a bydlím u Lístkových
na statku! Koukni, všichni tu mají plné ruce práce:
maminka Jana, tatínek Petr i jejich tři děti — Šíma,
Mája a František. Babička Hela má na starosti
zahradu, kde pěstuje ovoce a zeleninu jako
malovanou. Na poli a v hospodářství jim pomáhá
pan Josef. Lístkovi také chovají všelijaké domácí
zvířectvo: koně, krávu, ovce, prasata, krocany,
slepice, husy a kachny. Podívej se pozorně,

běžet, právě jsem totiž ucítil voňavý med.
Na shledanou u nás doma!

Jak vypadá život v lese na jaře,
v létě, na podzim a v zimě
Bohatě ilustrované dvoustrany zachycují proměny
jednoho místa v průběhu celého roku. Děti mohou
pozorovat chování zvířat během jednotlivých ročních
období, za různého počasí a v různou denní dobu.
Rok v lese podněcuje zvídavost, rozvíjí postřeh,
podporuje představivost i logické myšlení. Ale hlavně
je skvělou zábavou pro celou rodinu. Máte-li rádi „hledací“
knížky Rotraut Susanne Bernerové, je Rok v lese tím
pravým čtením pro vás.

Emilia Dziubaková (nar. 1982)
je jednou z nejznámějších mladých polských ilustrátorek.
Svým nezaměnitelným stylem ilustrovala již desítky
knih v Polsku i zahraničí. Obrázková kniha Przemysława
Wechterowicze Obejmi mě, prosím (česky Host, 2017)
s jejím výtvarným doprovodem získala Literární cenu
hl. m. Varšavy 2014.

Rok w lesie © text and illustrations
by Wydawnictwo ″Nasza Księgarnia″, 2015
Published by arrangement with
Wydawnictwo Nasza Księgarnia Sp. z o.o.
Translation © Michael Alexa, 2017
Czech edition © Host – vydavatelství, s. r. o., 2017
Odpovědná redaktorka Eva Sedláčková
Jazyková redaktorka Květoslava Hegerová
Graficky upravila a písmy
Academica, Pacific Northwest letters
vysázela Alena Gratiasová
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První vydání.
www.hostbrno.cz

co se v hospodářství děje v průběhu celého roku.
Dozvíme se, jaké povinnosti mají děti a jaké dospělí,
co obnáší práce na poli a u zvířat.
Rok na venkově podněcuje zvídavost, rozvíjí
postřeh, podporuje představivost i logické myšlení.
Ale hlavně je skvělou zábavou pro celou rodinu.

Magdalena Kozieł-Nowaková
je ilustrátorka se sklonem k přehánění. Přehání
to s nápady, s barvami, se sladkostmi, a když má chvíli
čas, tak i s přesazováním květin. Nerada se nechává
něčím omezovat, často experimentuje s technikou
i stylem ilustrací – aby se nenudila ani ona, ani děti.
Vystudovala Akademii výtvarných umění ve Vratislavi
a spolupracuje s mnoha nakladatelstvími.

Ahoj,
jsem medvěd hnědý a vítám tě
v našem lese! Po celý rok se u nás děje
něco zajímavého. Aby také ne, když tu
máme tolik návštěvníků i stálých obyvatel:
lišku, veverku, jezevce, rodinku bobrů,
zajíce, srny, rejska, krtka, žáby, mravence,
sovu jménem kalous ušatý, včely… Hm,
ostatní už vyjmenovat nestihnu. Musím
běžet, právě jsem totiž ucítil voňavý med.
Na shledanou u nás doma!

Tady se učíme, hrajeme si a občas vyvádíme skopičiny.
Lukáš má rád fotbal, Tomáš je zase odborník na dinosaury.
Evička pořád něco ztrácí a Ivanka ráda pořádá čajové
dýchánky pro panenky. Jirku zajímá vesmír a vesmírné lodě
a jednou z něj bude kosmonaut.
Naše paní učitelka se jmenuje Květa. Pak je tu s námi
ještě pan Janda, který umí všechno opravit, a jeho pes Alík.
Staráme se taky o kočičku Micku – ta darebačka se pořád
někde schovává a my ji hledáme. Pojď se s námi skamarádit!

Rok v lese podněcuje zvídavost, rozvíjí postřeh,
podporuje představivost i logické myšlení. Ale hlavně
je skvělou zábavou pro celou rodinu. Máte-li rádi „hledací“
knížky Rotraut Susanne Bernerové, je Rok v lese tím
pravým čtením pro vás.
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Rok w lesie © text and illustrations
by Wydawnictwo ″Nasza Księgarnia″, 2015
Published by arrangement with
Wydawnictwo Nasza Księgarnia Sp. z o.o.
Translation © Michael Alexa, 2017
Czech edition © Host – vydavatelství, s. r. o., 2017
Odpovědná redaktorka Eva Sedláčková
Jazyková redaktorka Květoslava Hegerová
Graficky upravila a písmy
Academica, Pacific Northwest letters
vysázela Alena Gratiasová
Tisk a knihařské zpracování
DRUK-INTRO S.A., Inowrocław
Vydal Host — vydavatelství, s. r. o.
Radlas 5, 602 00 Brno, tel.: 545 212 747
roku 2017 jako svou 1385. publikaci
První vydání.
www.hostbrno.cz

Chodit do školky je zábava
Rok ve školce obsahuje dvanáct bohatě ilustrovaných
dvoustran, které dětem ukazují, co všechno se dá v průběhu
roku – od září do letních prázdnin – zažít ve školce.
Děti si díky detailním obrázkům procvičují postřeh
a schopnost vyprávět příběhy, ale především se budou při
zkoumání ilustrací výborně bavit.

Przemysław Liput (nar. 1985)
vystudoval Fakultu umění Pedagogické univerzity
v Krakově, kde od roku 2011 vyučuje animovaný film.
Věnuje se kresbě, grafice a tvorbě videí. Kromě ilustrování
knih spolupracuje také s polskými muzei, zámky a dalšími
institucemi.
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Translation © Anna Halfarová, 2018
Czech edition © Host – vydavatelství, s. r. o., 2018
Odpovědná redaktorka Eva Sedláčková
Jazyková redaktorka Květoslava Hegerová
Graficky upravila a písmy

Przemysław Liput

Przemysław Liput

Jak vypadá život v lese na jaře,
v létě, na podzim a v zimě

ve školce

Vítej v naší školce!
Emilia Dziubaková

Úžasné, co všechno se dá naučit
z knížky beze slov
Ověřeno na dětech malých i velkých. Všechny bez rozdílu
věku baví hledat na obrázcích příběhy jednotlivých
zvířátek a dozvídat se tak o jejich zvyklostech.
Kdo v noci bdí a ve dne spí? A kdo zaspí celou zimu?
Kdo je čistotný a kdo se hrabe v odpadcích? Kdo a jak
dlouho se stará o svá mláďata? Kdo je vynikající stavitel?
Kdo má nejlepší spižírnu? Kdo si na koho brousí zuby?

Bohatě ilustrované dvoustrany zachycují proměny
jednoho místa v průběhu celého roku. Děti mohou
pozorovat chování zvířat během jednotlivých ročních
období, za různého počasí a v různou denní dobu.

Emilia Dziubaková

zpříjemňují táboráky a pečení brambor v popelu.
Dvanáct bohatě ilustrovaných dvoustran zachycuje,
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Magdalena Kozieł-Nowaková

Foto archiv autora

Nenech si ujít
další knížky se
čtecími obrázky!

Život na statku Lístkových se řídí podle ročních období.
V zimě pořádá pan Josef pro hosty z města vyjížďky
na saních. Na jaře je potřeba připravit půdu a zasít.
Léto je čas žní a senoseče. Podzimní sklizeň pak

Chodit do školky je zábava
Rok ve školce obsahuje dvanáct bohatě ilustrovaných
dvoustran, které dětem ukazují, co všechno se dá v průběhu
roku – od září do letních prázdnin – zažít ve školce.
Děti si díky detailním obrázkům procvičují postřeh
a schopnost vyprávět příběhy, ale především se budou při
zkoumání ilustrací výborně bavit.

Przemysław Liput (nar. 1985)
vystudoval Fakultu umění Pedagogické univerzity
v Krakově, kde od roku 2011 vyučuje animovaný film.
Věnuje se kresbě, grafice a tvorbě videí. Kromě ilustrování
knih spolupracuje také s polskými muzei, zámky a dalšími
institucemi.

299 Kč

Rok w przedszkolu © text and illustrations
by Wydawnictwo Nasza Księgarnia, 2017
Published by arrangement with
Wydawnictwo Nasza Księgarnia Sp. z o.o.
Translation © Anna Halfarová, 2018
Czech edition © Host – vydavatelství, s. r. o., 2018
Odpovědná redaktorka Eva Sedláčková
Jazyková redaktorka Květoslava Hegerová
Graficky upravila a písmy
Academica, Pacific Northwest letters
vysázela Alena Gratiasová
Tisk a knihařské zpracování
DRUK-INTRO S.A., Inowrocław

Przemysław Liput

Dziubaková
Jak vypadá život na Emilia
statku na
jaře,
v létě, na podzim a v zimě?

na venkově

objevíš další zvířátka?

Úžasné, co všechno se dá naučit
z knížky beze slov

Ověřeno na dětech malých i velkých. Všechny bez rozdílu
věku baví hledat na obrázcích příběhy jednotlivých
zvířátek a dozvídat se tak o jejich zvyklostech.
Kdo v noci bdí a ve dne spí? A kdo zaspí celou zimu?
Kdo je čistotný a kdo se hrabe v odpadcích? Kdo a jak
dlouho se stará o svá mláďata? Kdo je vynikající stavitel?
Kdo má nejlepší spižírnu? Kdo si na koho brousí zuby?

Emilia Dziubaková

Jaro, léto,
podzim, zima —
v pohádce
je vždycky
prima!

Host — vydavatelství, s. r. o.
Radlas 5, 602 00 Brno, tel.: 545 212 747
roku 2018 jako svou 1443. publikaci
První vydání
www.hostbrno.cz
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Každý den
je jedinečný. Jako
tahle báječná
knížka!

Marianne Dubucová
Račte dál!
Je ráno a v Piškotové ulici č. 3 je všechno jako
obvykle. Maminka Myšáková se právě chystá
vzbudit své tři malé rošťáky, pan Sova se vrací
z noční směny a Ježeček se těší na tatínka. Den
jako každý jiný. Opravdu? Před domem stojí
stěhovací vůz a do druhého patra se právě někdo stěhuje! Ale ale, v prvním poschodí kdosi
kašle, co to? A v přízemí, tam se dneska něco
chystá… Malý Králíček slaví narozeniny!
Na každé dvoustraně této půvabné knížky
o zvířátkách se dětem otevírá pohled do jednot
livých domácností obytného domu. Od rána
až do večera sledujeme osudy malých hrdinů,
kteří žijí své běžné životy; občas se sice stane
nějaký malý průšvih, ale nakonec všichni drží
pospolu a nemůžou je otrávit ani trable s bacily
či pohovka zaseknutá na schodišti.

3+

přeložila Eva Sládková
vázaná / 28 stran
vychází v listopadu
349 Kč

„

Několik dějových linií, záplava
detailů k objevování a k tomu
sem tam nějaký rozpustilý vtípek
pro všechny milovníky knížek
o pošťákovi Myšákovi či série
ročních období od Susanne
Rotraut Bernerové.
Marianne Dubucová
(nar. 1980) je francouzsky píšící spisovatelka, výtvarnice a ilustrátorka
z Kanady. Její knihy byly přeloženy
do více než dvaceti jazyků a získala
za ně řadu ocenění. Žije a pracuje
v Montrealu, kde dělí svůj čas mezi
pastelky a rodinu.
Foto archiv autorky
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Zbyněk Černík
Velká dobrodružství medvěda
Nedvěda a medvídka Mišky

Medvědi bývají samotáři a s nikým se moc
nekamarádí. Ovšem bručoun Nedvěd a malinký
Miška jsou výjimka, tihle dva spolu dokonce
bydlí! A jejich brloh není jen tak ledajaké doupě,
ale spíš útulný lesní byteček — s ledničkou
a mrazákem v kuchyni (pro mlsné medvědy
ze všeho nejdůležitější vybavení!) a dvěma
postelemi v ložnici. Od lidských příbytků se liší
jen zařízením obývacího pokoje, které je čistě
medvědí: v knihovně najdete výhradně knížky
o medvědech a uprostřed místnosti stojí velký
houpací medvěd.
Oba kamarády spojuje věčná chuť na něco
dobrého, oba zkrátka myslí břichem. Povahou
jsou ovšem každý jiný: zvídavý Miška rád
zkouší nové věci, zatímco usedlý Nedvěd
sází spíš na jistotu a riskuje velice nerad. Asi
už se z něj stává páprda! Anebo nakonec přece
jen ne?

Velká dobrodružství medvěda Nedvěda a medvídka Mišky Zbyněk Černík

Třináct
zábavných
příběhů
pro začínající
čtenáře

5+

ilustrovala Kateřina Hikadová
vázaná / 112 stran
vychází v září
299 Kč

Host

Zbyněk Černík

Velká dobrodružství
medvěda Nedvěda
a medvídka Mišky

„

Nedvěd a Miška vystupují
také v Černíkově starší Malé
medvědí knížce, podle které
vznikl animovaný televizní seriál
Mlsné medvědí příběhy.

Zbyněk Černík
(nar. 1951) je spisovatel a překladatel ze švédštiny a angličtiny. Píše
knížky pro děti i dospělé. Ty dětské
pojednávají o medvědech, kteří sice
na rozdíl od lidí nechodí po dvou,
nýbrž po čtyřech, jinak se nám
však v lecčems podobají: dělají věci
rozumné i pošetilé, hlavně si však
užívají života.

Kateřina Hikadová
(nar. 1989) je ilustrátorka a grafická
designérka, vyučuje na Střední škole mediální grafiky a tisku v Praze.
Svými ilustracemi doprovodila
knihy Flouk a Líla Petry Dvořákové
(2015), Laura a Klement v městské
džungli Radka Malého (2018) a řadu
naučných publikací pro děti.

Foto © Viktor Vondra
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V pořádné
bryndě bráchu
jako když
najdeš.

Irena Hejdová
Nedráždi bráchu
bosou nohou
Marek má „strašnýho“ bráchu. Tedy aspoň
si to myslí, a proto mu říká Mimoň. Jenže
v určitém věku je každý mladší sourozenec
strašný a věkový rozdíl dvou let je propastný
jako Mariánský příkop. Takže je jasné,
že důvod ke rvačce a vzájemným naschválům
se vždycky najde. Zlobit se prostě může každý
den, a to i v neděli. Jednou se bráchové zase
pošťuchují, tentokrát na záchodě, až do něj
nedopatřením spadnou. Proklouznou úzkou
trubkou a ocitnou se v potrubním labyrintu.
Jak je to možné? Možné je leccos. Zvlášť když
je vám šest a tři čtvrtě. Dostat se z takové
bryndy nebude jen tak. Cestou malé hrdiny
potká nejeden zádrhel. Bez pomoci čtenářů
to tentokrát nepůjde. Interaktivní ilustrovaná
kniha pro všechny velké i malé sourozence.

5+

ilustrovala Zuzana Čupová
vázaná / 56 stran
vychází v listopadu
299 Kč

napsala

ilustrovala

„
Host

Pokud se vám někdy zdá, že vám
z vašich miláčků praskne hlava,
čtěte s nimi tuhle knížku. Je to
ta nejzábavnější rodinná terapie
na světě! Zaručujeme vám, že se
budete bavit — děti i vy.
Irena Hejdová
(nar. 1977) je česká scenáristka,
filmová recenzentka a spisovatelka.
Je autorkou scénáře filmu Děti
noci a televizních docusoapů
Čtyři v tom a Navždy svoji. Píše
povídky a knížky pro děti.
Foto archiv autorky

Zuzana Čupová
(nar. 1995) dokončuje studia
animace na Univerzitě Tomáše Bati
ve Zlíně. Zatím má na kontě dva
krátké animované filmy — V
 eselka
a Pod mrakem. Kromě toho se
věnuje ilustraci, kreslí a píše
komiksy a navrhuje razítka.
Foto archiv autorky
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Jana Kloučková Kudrnová,
Petra Tomášková

5+

vázaná / 88 stran
vychází v září
349 Kč

Jedna dvě v lese
Základy matematiky levou zadní

Jana K. Kudrnová • Petra Tomášková

Jedna dvě
v lese

Jana K. Kudrnová

Jedna dvě v lese

JEDNA, DV�,
CHROBÁK
JDE!

KDO SE BOJÍ
MATIKY, MUSÍ
DO LESA!

SE MNOU
MŮŽETE
POČÍTAT!

Petra Tomášková

Knížka o matematice by byla pěkná nuda…
kdyby ovšem nebyla
Kdo setak
bojízábavná!
matiky, Vždyť čísla,
pravidla, rytmy amusí
geometrické
do lesa! tvary jsou všude
kolem nás a jejich poznání nám v mnohém
usnadňuje život. Nahlédněte s námi do jedné
výjimečné lesní matematiky, která vás zvedne
Knížka o matematice by byla pěkná nuda… kdyby ovšem nebyla tak
ze židle, provede
lesem,
korunami
zábavná! Vždyť s čísly,
pravidly, rytmyprotáhne
i geometrickými tvary se
setkáš
na každém kroku. A proto vítej na hodině lesní matematiky. Počítej
s tím, že tě zvířátka
protáhnou
korunami stromů, pomůžou
ti překonat
stromů, rozvodněný
horami
i
rozvodněným
potokem.
Jste
potok a zaručeně tě zvednou ze židle. Můžeme začít? Výborně!
Ježek Jarda a housenka Zuzka už na tebe čekají.
připraveni? Ježek
Jarda a housenka Zuzka ano!
Tato neobyčejná kniha rozvíjí předmatematické představy dětí a je určená
Tato neobyčejná
kniha
rozvíjí
předmatemavšem zvídavým předškolákům,
čerstvým školákům
i jejich rodičům.
tické představy
dětí
a
je
určena
všem
zvídavým
Nikdy totiž není pozdě dát si
jedna
a jedna.
předškolákům, dohromady
čerstvým
školákům
i jejich rodičům. Pokud si z protrpěných hodin matematiky
5+
pamatujete jen trojčlenku
a upřímně se děsíte,
s jakými matematickými úkoly dorazí domů
vaši budoucí prvňáčci, nezoufejte! Nikdy totiž
není pozdě dát si dohromady jedna a jedna.

Host

Dostaneme vás ven
jedna dvě. A bude vás
to tam bavit v každém
ročním období a za
každého počasí.
4

Po poli běží zajíc. Na hladině
se zrcadlí stromy. Hladová
housenka okusuje list.
I tohle je matematika.
Nevěříte? Tak alou ven
na hodinu lesní matiky!

Pojďme si
na to spolu
posvítit!
Jana Kloučková Kudrnová
(nar. 1981) je grafická designérka,
ilustrátorka, výtvarnice, blogerka,
maminka dvou vlčat. Žije v lese
a nerada kreslí veverky. Rozhodla
se ilustrovat knížku o lese bez
použití zelené barvy. Průměrná
známka z matematiky: 3.

5

2
3

1

„

Základy matematiky levou zadní

349 Kč
ISBN 978-80-275-0352-0

Petra Tomášková
(nar. 1982) je učitelka matematiky a geografie a maminka čtyř
velkých vynálezců. Vede kroužky
hravé matematiky a založila školku
Sedmikráska. Žije v lese. Průměrná
známka z matematiky: 1,5.
Foto archiv autorky

Foto archiv autorky
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Marc ter Horst
Palmy na severním pólu

10+

ilustrovala
Wendy Pandersová
přeložila Jana van Luxemburg
vázaná / 184 stran
vychází v říjnu
349 Kč

Velký příběh o klimatických změnách

Všichni mluví o klimatických změnách. Málokdo však tomuto tématu rozumí. Ty mu ale
rozumět budeš, až si přečteš tuhle knížku.
Knížku o prdících krávách a vrčících autech.
O věčně se hádajících vědcích a statečných vynálezcích. O roztomilých pišťuchách a ničivých
hurikánech. O palmách a mamutech, ledovcích
a sopkách, hrázích a větrných mlýnech…
knížku o nás a naší budoucnosti.
Kniha Palmy na severním pólu vypráví
příběh historie klimatických změn od počátku věků až po současnost. Srozumitelně
vysvětluje, proč a jak ke změnám dochází, i to,
jak rozporuplně k tomuto problému dnešní
společnost přistupuje. Je doslova nabitá
informacemi, zároveň však čtivá a navzdory
závažnosti tématu — zábavná. K tomu velkou
měrou přispívají vtipné, hravé ilustrace
a infografiky Wendy Pandersové.

„

Snaží se povzbudit dětské
čtenáře, aby začali myslet
a chovat se ekologicky, a činí tak
hravým způsobem, bez varovně
zdviženého prstu.
Frank Straver, Trouw
Marc ter Horst
je nizozemský autor naučných
knih pro děti. Studoval literaturu,
ale brzy zjistil, že ho víc zajímají
přírodní vědy. Při práci pro Národní
institut pro rozvoj vzdělávání
objevil svůj dar vysvětlovat věci
jednoduše a výstižně. Píše také
texty pro muzea, články do časopisů a učebnice.

Wendy Pandersová
vystudovala grafický design
na Akademii Willema de Kooninga
v Rotterdamu. Ilustrovala řadu
dětských knih. S Marcem ter
Horstem spolupracovala už na jeho
první knize Hé aardbewoner! (Ahoj,
obyvateli Země!, 2004), která byla
přeložena do sedmi jazyků.
Foto archiv autorky

Foto © Dennis Vloedmans
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Čtvrtý díl
oblíbené série
fotbalových
detektivek

Roberto Santiago
Fotbaláci 4: Záhada
jestřábího oka
Představte si, že byste si mohli ve zpomaleném
záběru znovu přehrát, co jste právě udělali.
Přesně tak funguje jestřábí oko.
O Vánocích se v Malé Seville bude poprvé
v dějinách města konat fotbalový turnaj, kde
se střetnou slavné týmy jako Real Madrid,
FC Barcelona, Atlético Madrid… A Soto Alto!
A poprvé v dějinách žákovského fotbalu se
během zápasů bude využívat technologie zvaná
jestřábí oko.
Jenže někdo zaplňuje zdi ve městě graffiti,
která odhalují soukromí Fotbaláků. Chce je
snad vyvést z rovnováhy? Ale kdo by toho
o nich mohl tolik vědět?
Fotbaláci jsou vtipná, poutavě napsaná
ilustrovaná série, která vypráví o odhodlání,
přátelství a spolupráci. Rozhodně bude bavit
i ty, kdo fotbal nehrají, ale pokud fotbal miluješ,
je to knížka pro tebe!

9+

ilustroval Enrique Lorenzo
přeložila Romana Bičíková
vázaná / 280 stran
vychází v listopadu
369 Kč

ROBERTO SANTIAGO

Záhada jestřábího oka

„
HOST

Fotbalový klub Soto Alto není
jen obyčejný školní tým. My jsme
Fotbaláci! Uzavřeli jsme dohodu:
nikdo a nic nás nerozdělí.
Vždycky budeme hrát spolu.
Ať se děje cokoli.
Roberto Santiago
(nar. 1968) je španělský
spisovatel, scenárista, filmový
režisér a dramaturg. Napsal
přes dvacet románů pro děti
a mládež a nedávno vydal
svou první knihu pro dospělé
čtenáře, soudní thriller Ana (2017,
česky 2018). Největší úspěch slaví právě se sérií Fotbaláci, která
má v současné době již patnáct
dílů a v domovském Španělsku

se stala bestsellerem — pro
dalo se jí přes dva a půl milionu
výtisků. Série vychází v šestnácti
zemích. Česky již vyšla Záhada
usínajících rozhodčích (2018),
Záhada sedmi gólů do vlastní
branky (2019) a Záhada fantoma
v bráně (2019).
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Populárně-naučná

Jiří Pasz, Adéla Plechatá
Normální šílenství

vázaná / 440 stran
vychází v listopadu
499 Kč

Rozhovory o duševním zdraví, léčbě a přístupu k lidem
s psychickým onemocněním

Atlas duševního zdraví do každé
domácnosti
Čtvrtina lidí během života zažije nějakou
formu duševního onemocnění. Spousta jiných
pocítí jejich náznaky nebo mírné formy.
Duševní zdraví je stejně důležité jako to
tělesné, přesto o něm mluvíme buď šeptem,
nebo za zavřenými dveřmi — duševní nemoc
v Česku pořád ještě smrdí blázincem. Kniha
Normální šílenství, která chce tuto situaci
změnit, přibližuje křehkost lidské mysli a tenkou hranici mezi duševním zdravím a nemocí.
Normální šílenství vás provede
jednotlivými onemocněními (namátkou
ADHD, depresemi, poruchami autistického spektra, schizofrenií, demencí
či různými druhy závislostí) z perspektivy
terapeutů i pacientů a vyvrátí ty nejčastější

mýty a předsudky. Na obecné rovině pak
autority oboru (např. sexuolog Petr Weiss,
ředitel bohnické léčebny Martin Hollý
a další) v rozhovorech popisují, kam
se v Česku posouvá terapeutická praxe,
jaké jsou nejčastější formy stigmatizace
nejen nemocných, ale i pomáhajících, jak
spolu souvisí duševní zdraví a sexua
lita či jak se mění vztah psychiatrie
a náboženství.

„

Definice normálního a šíleného
není jen teoretická, filozofická či
náboženská hra. Téma duševního
zdraví se ve skutečnosti týká
každého z nás.

Jiří Pasz
Adéla Plechatá
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Jiří Pasz
(nar. 1981) je fotograf, dokumentarista,
novinář a humanitární pracovník, který
působil například v Nepálu, Barmě,
Středoafrické republice či na Blízkém
východě. Byl členem výzkumného
týmu Národního ústavu duševního
zdraví, kde připravil série rozhovorů
se špičkami světové psychiatrie a s lidmi žijícími s duševním onemocněním.

Adéla Plechatá
(nar. 1993) je psycholožka. Působí jako
výzkumnice v Národním ústavu duševního zdraví. Zaměřuje se na vývoj aplikací ve virtuální realitě a jejich využití
ve výzkumu kognitivních funkcí a při
léčbě pacientů s psychickým onemocněním. Věnuje se zejména kognici u pacientů se schizofrenií, s mírnou kognitivní poruchou a u zdravých seniorů.

Foto archiv autora

Foto archiv autorky
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Ukázka z knihy
„Duševně zdravý člověk má vnitřní radost
z prožívání života. Něco nás potěší, je jedno
co, jestli výhra ve sportce nebo úsměv dítěte.
Ten pocit je stejný, ať už je podnět jakýkoli.
Člověk, který má depresi, tuto schopnost
radovat se nemá, jeho schopnost radovat se je
nemocná. Je nemocná duše, tak jako je u HIV
pozitivních lidí nemocná imunita. To, co nám

náladu tvoří, je nemocné,“ popisuje Martin
Hollý, ředitel Psychiatrické nemocnice
Bohnice.
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Dana Thomasová
Vláda módy

přeložila Adéla Bartlová
vázaná / 360 stran
vychází v listopadu
349 Kč

V našich šatnících se vedle kabátu a džín
skrývá také environmentální katastrofa,
vykořisťování i naděje na změnu.
Co posnídat a co si obléct, ptá se ráno sám sebe
téměř každý z nás. Tyto banální otázky mají
ve svých důsledcích obrovský dopad — na naše
zdraví, pracovní trh i životní prostředí. Ale
zatímco u jídla už je běžné zkoumat jeho
původ i způsob produkce, výroba oblečení
a módní průmysl na takový průlom spotřebitelských návyků teprve čekají. A že je to hodně
špinavý byznys…
To se v knize Vláda módy snaží napravit
novinářka Dana Thomasová. Vydává se
do bangladéšských továren, na bavlníkové
plantáže i do supermoderních laboratoří, kde
vznikají látky budoucnosti, a hledá způsoby, jak
při ranním oblékání nezneužívat lidi a neničit
životní prostředí.

Dana Thomasová
(nar. 1964) je módní a kulturní publicistika
a spisovatelka. Za svou kariéru vystřídala
editorské pozice v denících a časopisech
The New York Times, The Wall Street Journal
či Newsweek. Její texty se objevují v časopisech
jako Vogue, The New Yorker, Financial Times
a dalších. Knižně debutovala v roce 2007
bestsellerem Deluxe o luxusním zboží. Vláda
módy (2019) je zatím její poslední kniha.
Foto © Michael Roberts, Maconochie Photography
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přeložila Tereza Rotterová
brožovaná / 360 stran
vychází v říjnu
379 Kč

Jak nechat život znovu bujet

DANA THOMASOVÁ

VLÁDA
MÓDY
Cena
rychlé módy
a budoucnost
oblečení

„

HOST

Móda je ošklivý byznys.
Porušování lidských práv,
devastace životního prostředí,
ekonomické zneužívání —
to jsou obecné projevy velmi
narušeného systému. A Vláda
módy chce poodhrnout oponu,
která jej skrývá. Zároveň
však Dana Thomasová
ukazuje cestu ven.
Esquire

Zalít, pohnojit, přesadit. Žít.
Najednou je to tu — člověk je dospělý, bez
partnera, s pochybnou kariérou a ještě pochybnějším bydlením. Začne se ohlížet do dětství
a vzpomínat na jeho krásné jistoty. Pro novinářku Alici Vincentovou se v podobné situaci
takovou jistotou stala dědečkova zahrada, její
svoboda, klid a krása. Nezůstala však u vzpomínky: po krachu vztahu začala sázet, pěstovat a nechávat žít pokojové rostliny, kdekoli
a kdykoli to jen šlo. A s tím, jak prospívaly její
rostliny, záhy začala prospívat i ona…
Přesazená je pozoruhodnou knihou na pomezí esejistiky, dějin botaniky a pěstitelského
glosáře. Především však jde o zahradnický
pokus zachovat si zdravý rozum v možná
až příliš rychlém světě.

Alice Vincentová Přesazená

Cena rychlé módy a budoucnost oblečení

Alice Vincentová
Přesazená

Alice Vincentová

Přesazená
Jak nechat život
znovu bujet

Host

„

Přesazená je pronikavé
svědectví o štěstí, které životu
přináší zeleň, a magická
připomínka toho, že lidé se
mohou stejně jako rostliny
ve správném okamžiku
uzdravovat a rozvíjet.
Alice Vincentová
je novinářka, redaktorka a spisova
telka. V současné době působí v nakladatelství Penguin Books. Dříve
pracovala v kulturní redakci britského deníku The Telegraph, kam
také od roku 2014 pravidelně píše
sloupky o městském zahradničení.
Debutovala v roce 2017 knihou How
to Grow Stuff (Jak pěstovat věci).
Foto © Giles Smith
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Nathaniel Rich
Jak ztratit Zemi

přeložil Tomáš Kačer
brožovaná / 200 stran
vychází v září
299 Kč

Nathaniel Rich
(nar. 1980) je americký spisovatel a publicista. Debutoval
knihou o historii San Franciska
ve filmu San Francisco Noir (2005),
po níž následovaly romány
The Mayor’s Tongue (Starostův
jazyk, 2008), Odds Against To
morrows (Šance proti zítřku, 2013)
a King Zeno (Král Zeno, 2018).
Jeho eseje, sloupky a recenze se
objevují v časopisech The New York
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Jak ztratit
Zemi
Dějiny včerejška

Klimax

Host

Nathaniel
Rich

„

Čtivé dějiny vědeckého poznání
a naléhavé volání minutu před
půlnocí k záchraně všeho, co ještě
zachránit lze.
Nature

Review of Books, Vanity Fair,
The New York Times Magazine,
Rolling Stone a dalších. Jak ztratit
Zemi (2019) je jeho poslední kniha.
Žije v New Orleansu.
Foto © Pableaux Johnson

Moje vlast!

přeložila Zuzana Schwarzová
brožovaná / 280 stran
vychází v listopadu
349 Kč

Proč jsem byl neonacistou

Dějiny včerejška

Už dlouho víme, co se s naší planetou děje. Toto
je příběh o tom, proč nic neděláme.
Během osmdesátých let hrstka vědců a politiků
riskovala vlastní kariéry, aby v zoufalství varovali
před hrozbou, kterou na sebe svět přivolává
rostoucí spotřebou fosilních paliv. Jejich snaha měla kromě vzniku mezinárodních panelů
a prvních pokusů o globální spolupráci na snížení
uhlíkových emisí ještě jeden paradoxní důsledek:
koordinovaný lobbing těžařských a energetických
společností, které popírají účast lidské civilizace
na klimatických změnách. Co v osmdesátých
letech znělo jako jasný úkol, to se posléze proměnilo v ideologické bojiště, na němž má vědecký
fakt stejnou váhu jako politický názor.
Kniha Jak ztratit Zemi reportážně mapuje,
jak vznikl vědecký konsenzus ohledně dopadu
lidské aktivity na klima a jak tragický osud měla
následná politická řešení. Kniha sice líčí historický vývoj — je však zásadní především pro ten
budoucí.

Christian E. Weißgerber

Je tak snadné stát se náckem. Pochopit příčiny
je mnohem složitější.
O nacismu se před malým Christianem mluvilo
šeptem. Bylo to monstrum z temné minulosti, pro
mladého kluka zlověstné, ale zároveň přitažlivé.
V prostředí bývalého východního Německa, které
pohlcovaly liberální reformy toho západního
a které od války zůstalo společensky homogenní, neztratila rétorika silného a samostatného
státu nikdy na přitažlivosti, podobně jako ideál
mužství definovaný vojenskou strohostí. Stačilo
zajít na první demonstraci, na první koncert —
a z Christiana se stal neonacista.
Všechno se změnilo až s příchodem na vysokou školu a studiem filozofie. S nově nabytým
historickým odstupem a kritickým nadhledem
už nebyly pro Christiana jeho dosavadní názory
a přesvědčení přijatelné. Kniha Moje vlast!
je výsledkem pátrání po příčinách radikalizace a po společenských kontextech, které
dělají z mladých lidí nácky.

Christian Ernst Weißgerber
(nar. 1989) je bývalý čelný
představitel neonacistické scény
v německém Durynsku. Rozhodl se
ji opustit a v současnosti se věnuje
občanskému vzdělávání a boji proti
těm, s nimiž dříve souzněl. O svém
aktivním působení mezi extrémní
pravicí napsal knihu Moje vlast!
Proč jsem byl neonacistou (2019).

Christian E. Weißgerber

„
HOST

Autor nejenže poskytuje pohled
zevnitř extrémně pravicové
scény, ale také analyzuje
představy a symboly mužnosti,
konstatuje styčné body
s Hnutím identity a Alternativou
pro Německo a vše zasazuje
do historického kontextu.
Frankfurter Rundschau

Foto © Milan Jaroš
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Zdeňka Jastrzembská,
Dagmar Pichová, Jan Zouhar

vázaná / 320 stran
vychází v říjnu
329 Kč

Jen mít dosti sil!
Ženy v dějinách české filozofie a vědy

Zapomenuté osudy vzdělaných žen
Ačkoli jsou dnes jejich jména málo známá,
ženy se vždy podílely na vědění, vstupovaly
do diskusí a přicházely s originálními myšlenkami. Monografie se věnuje roli žen v dějinách
české filozofie a vědy, představuje názory a dílo
vybraných českých filozofek a vědkyň a zasazuje jejich práci do evropského kontextu.
První kapitola knihy „Nástin“ nabízí přehled
významných vzdělaných žen od nejstaršího
období do roku 1989. V druhé kapitole nazvané
„Sondy“ se autoři detailněji věnují vybraným
tématům a naznačují možné rozvíjení oblastí
popsaných v první části. Třetí kapitola „Prameny“ pak nabízí vybrané primární texty,
které dokládají filozofické zájmy českých žen
a mohou být inspirací pro další výzkum tématu.
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Jen mít
dosti sil!
Ženy v dějinách
české filozofie a vědy

Zdeňka Jastrzembská
Dagmar Pichová
Jan Zouhar

Jen_mit_dosti_sil_obalka_finalni.indd 1

„

27.01.20 20:46

Jozef Cseres,
Terezie Petišková
Jan Steklík
Bytostný kreslíř, který povýšil kresbu
na filozofující způsob vyjádření
První monografie věnovaná tvorbě Jana Stek
líka (1938—2017), významné osobnosti českého
výtvarného umění druhé poloviny dvacátého
století. Pilířem jeho tvorby je subtilní, a přitom
úderná kresba, která se ve spojení s hravostí
a ironickou distancí podílí na odhalování všední
krásy světa. Obsáhlá, bohatě ilustrovaná publikace reflektuje rozmanité polohy Steklíkova
mnohovrstevnatého umění a zvýrazňuje právě
kresbu a hravost jako nosné tvůrčí principy
tohoto svérázného umělce, vizuálního básníka všednosti a mistra konceptuální zkratky.
Jednotlivá témata jeho rozsáhlého díla uvozují
filozofující eseje Jozefa Cserese, které doplňuje
erudovaná uměleckohistorická studie Terezie
Petiškové. Součástí knihy, k níž předmluvu
napsali Dunja Slavíková a Paul Wilson, bude
i CD s nahrávkami Steklíkových partitur.

Zlomím ten svůj ženský úděl.
Dnes nemohu naříkat, litovat —
dnes mohu jen pracovat na kdysi
slibně započatém díle.
Albína Dratvová, první česká
docentka filozofie
Zdeňka Jastrzembská
(nar. 1977) vystudovala filozofii,
češtinu a veřejnou ekonomii. Působí
na Katedře filozofie FF MU v Brně
a věnuje se epistemologii a filozofii
vědy. Je autorkou knihy Aspekty
vysvětlení: hledání explanačních
znalostí (2009).
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Dagmar Pichová
(nar. 1977) působí na Katedře
filozofie FF MU, kde se zabývá
francouzskou literaturou a filozofií
osmnáctého století. V roce 2018 jí
vyšla publikace Émilie Du Châtelet,
femme de lettres (2018).

Jan Zouhar
(nar. 1949) se věnuje dějinám
české filozofie na Katedře filozofie
FF MU. Publikoval studie a knihy
o českém filozofickém myšlení,
např. Česká filozofie v šedesátých
letech (2009) a je spoluautorem
Slovníku českých filozofů (1998).

vázaná / 270 stran
vychází v prosinci
699 Kč

„

Jan Steklík dekonstruoval
mimetické a narativní
metody kresby a udělal z ní
nástroj pro zpochybňování
metafyzických pojmů, definic
a myšlenkových konstrukcí.
Jozef Cseres
Jozef Cseres
(nar. 1961) je estetik umění, vysokoškolský pedagog, vydavatel
a příležitostný kurátor. Věnuje se
zejména problému reprezentace
v umění a reflexi intermediálního
umění. Je autorem několika knih
a mnoha studií, esejů, recenzí a překladů. Žije v Brně, kde vyučuje
na Filozofické fakultě MU.

Terezie Petišková
(nar. 1966) je historička umění
a kurátorka. Zabývá se konceptuální tvorbou, performancí
a otázkami spojenými s postmoderním uvažováním. Od roku 2013 je
ředitelkou Domu umění města Brna,
kde v roce 2018 spolu s J. Cseresem
připravila velkou monografickou
výstavu Steklík.
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Poezie

Zdeněk Kožmín
Bubáčci

brožovaná / 304 stran
vychází v prosinci
299 Kč

Martin Stöhr
Užitá lyrika

Tereza Šustková
Tíha vlny

Naddeníky 1998—2002

Bubacci_obalka_fin.indd 1
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Foto archiv Jana Tlustého

užitá lyrika

Tíha vlny

Tereza Šustková

29.04.20 21:39

Ach, z jakých bědných útržků je
budován náš lidský vesmír… Asi
pláč je hlavní senzor. Genialita
Chaplinova byla v tom, že zaklel
slzy do osvobodivého smíchu.
ukázka z knihy
vydání. Opakovaně se vracel k dílu
Milana Kundery, Vladimíra Holana
nebo Franze Kafky. Nedílnou
součástí Kožmínovy literární
tvorby bylo i psaní deníků, které
si vedl od roku 1970 až po poslední
léta života.

host ReX 31

martin stöhr užitá lyrika
Naddeníky
1998—2002

Zdeněk Kožmín
(1925—2007) byl literární vědec,
středoškolský a vysokoškolský
učitel. Soustavně sledoval moderní
českou poezii a prózu, světovou
literaturu, zabýval se otázkami
interpretace, slohu, didaktiky
a dílem J. A. Komenského.
Reprezentativní výbor jeho prací
Studie a kritiky vyšel v nakladatelství Torst (1995), monografie
Skácel (1994) se dočkala několika

host ReX 32

martin stöhr

Zdeněk
Kožmín

229 K Č
ISBN 978-80-275-0302-5

Poslední deníkový výbor významné osobnosti
české literární vědy
Bubáčci, stejně jako dříve vydané výbory
Struktury a Obtisky, představují osobitou
koláž Kožmínova soukromého, akademického i kulturního života, avšak objevuje se
v nich i řada pronikavých filozofických reflexí,
aforismů, komentářů k literárním dílům,
filozofickým textům apod. Vydáním Bubáčků
(název je aluzí Skácelovy básně) bude dovršen
nejen původní autorský záměr, ale kniha zároveň přispěje k hlubšímu poznání Kožmínovy
mimořádné vědecké i lidské osobnosti. Edičně
připravil Jan Tlustý z Ústavu české literatury
FF MU v Brně.

Autor (nar. 1970) kdysi začínal v širokém
proudu spirituálně laděné poezie, ale časem
se krusta této kanonické poetiky rozvolnila
ve prospěch akordů spíše nekonfesních,
civilních a formálně nesvázaných. Stöhrova
pátá řadová sbírka shrnuje básně, které
vznikaly od roku 2012, kdy vyšla jeho
poslední knížka Smích ze snu. Básně jako
lyrické nálezy, které se nenechaly odehnat.
Zasuté vitráže vzpomínek a kradmých stesků
při pouti časem, v němž „život náš je v půli
se svou poutí“. A jemné úsměvy nad marností takového počínání navrch. Lyrika užitá
ve smyslu prožitosti, lyrika někomu snad
i užitečná v duchu známého výroku: „Poezie? Něco pro někoho, nic pro všechny…“
brožovaná / 68 stran / vychází v září / 229 Kč

Po debutu Skrýše (2018), který vzbudil
zaslouženou pozornost, přichází básnířka
s dalším, ještě vyzrálejším a koncentrovanějším souborem. Tak jako ve své první sbírce,
i zde autorka na nerozlehlých půdorysech
buduje intimní, avšak intenzitou nasycené
prostory, v nichž pak pečlivě ohledává svůj
vztah k Bohu, ke svým milovaným, k přírodě
a vůbec k celému bytí, které tentokrát vnímá
skrze obrazy vln dynamičtěji, jako závrať
i uklidnění. I na zdánlivě klidné hladině
všednodennosti, kterou žijeme, dokáže
působivě zachytit jemné existenciální chvění.
Jinak řečeno, dokáže se na známé podívat
novým, jitřním zrakem a o nalezené tíze
svědčit v silných, zasahujících verších.
brožovaná / 78 stran / vychází v listopadu / 229 Kč
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Česká knižnice

Česká knižnice

Nikdy v životě jsem nehodlal žrát
z jednoho koryta se sviněmi —
nikdy jsem to nedělal a nebudu to
dělat ani teď, ani kdybych věděl,
že do roka a do dne umřu…
Jan Zábrana, 1974
Jan Zábrana (1931—1984)
Ani politická perzekuce a vyloučení ze studia, ani vynucená
práce na pozici pomocného dělníka
a další proskripce, dokonce ani
chronické deprese, samota či nemoc
neochromily Zábranův celoživotní
vztah k literatuře. Pod záštitou
Kruhu překladatelů profesně
překládal moderní anglickou a ruskou poezii a vedle vlastní tvorby
básnické a prozaické přispíval
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do literárních časopisů výstižnými
eseji a recenzemi. Kritickými komentáři a studiemi také doprovodil
řadu antologií a výborů.

Fridrich Bridel
Hymny, písně, legendy

Fridrich Bridel

Fridrich Bridel

Josef
Škvorecký

Hymny, písně, legendy

Staré pověsti české

„

Fridrich Bridel
Hymny, písně, legendy

Staré pověsti české

Fridrich Bridel

Staré pověsti české

Jan
Zábrana

Fridrich Bridel
Hymny, písně, legendy

Zbabělci
Alois Jirásek
Hymny, písně, legendy

Básně a povídky
Alois Jirásek
Hymny, písně, legendy

Hořká slova z hořké doby
Trojici stěžejních básnických sbírek Utkvělé
černé ikony (1965), Stránky z deníku (1968)
a Samosoud (1968), v nichž Jan Zábrana surově
sugestivním výrazem vystihl pocity nejistoty
a marnosti v poúnorové době, rozšiřuje nedokončený soubor „samomluv“ Zeď vzpomínek
z let 1969—1971, úsečně shrnující básníkova
intimní, tvůrčí i politická traumata. Prvky
autobiografičnosti, útržkovitost, všednost
a skepse, dokumentárně zachycené prostředí
městské periferie s fabrikami i výčepy, podobně jako snaha o nestylizovaný záznam
vyslechnutých rozhovorů či improvizovaný
proud vlastních myšlenek sbližují Zábranovy
„svědecké“ prózy z padesátých let (povídky
Nohy, Psovod Gerža, V noci u pece, Kurevská
zima, Peklo peněz a Přes Císařskou louku…)
s díly Bohumila Hrabala, Jiřího Koláře,
Josefa Škvoreckého či Josefa Jedličky.

Josef Škvorecký
Zbabělci
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Alois Jirásek
Hymny, písně, legendy

Jan Zábrana
Básně a povídky

Fridrich
Bridel
Fridrich Bridel
Hymny, písně, legendy

Román Zbabělci (1958), jímž Josef Škvorecký
uvedl do české literatury postavu Dannyho
Smiřického, vyvolal mimořádně kontroverzní kulturně-politický rozruch. Definitivní
odsudek zazněl v referátu Ladislava Štolla —
podle něho Škvoreckého román nevyhovoval
dobovým normám a neplnil žádanou společenskou a ideologickou funkci. Z příkazu
ÚV KSČ musel být proto pro následující
vydání přepracován. Kritické vydání, které
pro Českou knižnici připravil Michael Špirit
v roce 1998, se vrátilo ke znění prvního
vydání. Josef Škvorecký následně označil
jeho text jako základní pro veškerá budoucí
vydání románu. Reedice přináší především
aktualizovaný doprovodný komentář.

Žánrově i tematicky široce pojatý soubor hagiografické a meditativní tvorby Fridricha
Bridela (1619—1680) zpřístupňuje současnému čtenáři v moderní ediční úpravě nejen
díla kanonická, ale i ta méně známá: náročně
koncipované prosimetrum, písňovou poezii,
rozsáhlé veršované skladby rázu nábožensky
vzdělávacího i spirituálně meditativního. Svazek obsahuje hagiografický spisek Život sva
tého Ivana (1657), vánoční kancionál Jesličky
(1658) s transkribovanými barokními notacemi, meditativní báseň Co Bůh? Člověk? (1658),
emblematicky zosobňující české literární
baroko, a veršovaný katechismus Křesťanské
učení veršemi vyložené (1681), slibující hlubší
poznání podstaty barokní zbožnosti.

vázaná / 480 stran / vychází v prosinci / 399 Kč

vázaná / 520 stran / vychází v listopadu / 369 Kč

73

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

host
literární
měsíčník

rozhovory
tematické bloky
literární kritika
česká i překladová
beletrie

objednávejte
výhodné předplatné
na casopishost.cz
získejte slevu 20 %
na všechny knihy
z nakladatelství
host

