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Editorial

PETER MAY
MUŽ
BEZ
TVÁŘE

Jaké by byly naše osudy, kdyby
komunismus neskončil a my zůstali
za železnou oponou oddělující nás
od světa i jeden od druhého?
Jedna z nejúspěšnějších českých
spisovatelek Alena Mornštajnová
opět překvapuje. Její nový román
je dramatickým příběhem obyčejné
rodiny, kterou velké dějiny jedné
listopadové noci rozdělí a postaví proti
sobě. Sledujeme příběh Marie Hajné,
která je kvůli účasti na demonstracích
zatčena a odsouzena ke dvaceti
letům vězení. Ví, že už nejspíš nikdy
neuvidí vyrůstat své děti, a při životě
ji udržují jen dopisy. A také naděje,
že se nakonec přece jen shledají.
Vedle toho se odvíjí příběh dívenky
Magdaleny, která je odebrána rodičům
Od autorky bestselleru
a umístěna do „ozdravovny“, v níž
S elegancí ježka
se vychovávají nové komunistické
kádry. Jejich osudy se jednoho dne
protnou, ale zcela jinak, než si obě
představovaly a přály.
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Novinář beze strachu.
Dítě bez otce.
Muž bez tváře.
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Ptali jste se
někdy sami sebe,
jaký by byl váš
život, kdyby
v listopadu 1989
dopadlo všechno
jinak?
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vychází v březnu
259 Kč

VĚK
SUPERNOVY

petra stehlíková

Od autora bestselleru Problém tří těles

Tou dobou byl Peking
jedním městem na Zemi.

svět otrokářů a otroků,
svět bohatých a chudých,
svět věčně mladých a těch,
kteří denně umírají
v nelidských podmínkách.
kdo je však na kom závislý?

Tou dobou byla Země
jednou z planet na obloze.
Té noci dospěla veškerá historie,
jak ji lidé znali, ke svému konci.

Když jsem byla
malá,umírají.
matka mi za temných večerů často vyDospělí
právěla
o tom,
kým jsme
bývali. Ležela jsem na slaměZa rok
budou
dětikdysi
všechno,
ném lůžku,co
držela
si její ruku
přitisknutou na tváři a hltala
z lidstva
zbylo.
každé slovo. Bylo nám zakázáno číst a psát, a tak se historie
našeho lidu přenášela
ústně z rodičů na děti. Vzpomínky pro
A tak začíná…
nás byly velice důležité. Museli jsme si zapamatovat, že to, co
jsme teď, je jen důsledek lidské chamtivosti.

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…

petra stehlíková

LIOU
CCH'-SIN

stehlíková (nar. 1976)
ovala střední zdravotnickou
— obor zdravotní laborant.
dala několik zaměstnání, naporacovala jako hotelová recepční.
ihy nejprve vydávala vlastním
em (např. trilogie Zrozena
a). Román Naslouchač vycházel
u 2014 na internetu. Autorka
raze, v současné době je na madovolené. Pokračování
chače s názvem Faja vychází
zim roku 2017.

vychází v červnu
249 Kč

pět srdcí tluče v podzemí,
pět životů čeká na probuzení,
pět fajů svou smrtí násilnou,
pět bran k poznání otevřít pomohou.
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vychází v lednu
259 Kč

vychází v únoru
259 Kč

Příběh začíná v roce 2059. Devatenáctiletá Paige Mahoneyová
pracuje v londýnském kriminálním podsvětí, kde působí jako
jakási „spojka“ či „posel“ — je krajinochodec, zvláštní typ

Velká válka rozdělila svět na dvě části,
jasnovidce, a díky svým schopnostem se dokáže vnořit do
z nichž jedna je obyvatelná a druhá za- mysli druhých lidí. Žije v represivním režimu Scion, kde pámořená jedovatými plyny. Obyvatelnouchá velezradu už jen tím, že dýchá. Jednoho dne se její život
polovinu chrání štít, který čerpá ener- navždy změní. Je přepadena, unesena a převezena do někdejgii z nerostu zvaného sklenit. V blízkos-šího Oxfordu, města, které před dvěma sty lety zmizelo z map.
Tam je Paige vydána na milost a nemilost Strážci, nejkrásnější,
ti štítu žije národ sklenařů, kteří jako
ale zároveň nejděsivější bytosti, jakou kdy potkala…
jediní dokážou sklenit těžit. Platí však
za to vysokou daň. Energetické pole ští-SAMANTHA SHANNONOVÁ (1991) se narodila a vyrostla v Zátu odsuzuje sklenaře k životu ve středo- padním Londýně. Vystudovala anglický jazyk a literaturu na
Oxfordské univerzitě. Psát začala v patnácti letech a Kostičas
věkých podmínkách, lidé z nížin je
zotročili a těžba sklenitu jim způsobuje je jejím prvním publikovaným románem. Zároveň jde o první
knihu z plánované sedmidílné série, již vydává britské naklanemoci a znetvoření.
datelství Bloomsbury. Mladé autorce se záhy začalo přezdívat
Třináctiletá Ilan se jako jedna z mála„nová Rowlingová“. Kniha ihned po vydání obsadila přední
narodila bez deformací a navíc se vzác- příčky žebříčku bestsellerů deníku The New York Times, přeným darem — dokáže naslouchat skle- kládá se do pětadvaceti jazyků. Filmová práva na adaptaci
románu vlastní společnost 20th Century Fox. V říjnu 2014
nitu. Aby ji neodvedli od rodiny, od
vyjde druhý díl série nazvaný The Mime Order.
dětství se vydává za chlapce a skrývá se
v masce a hábitu, které musejí sklenaři
nosit na znamení podřízenosti.
Díky svému daru by snad mohla mít
o něco lepší život, protože se může vyučit sklenařským brusičem.
Jenže její schopnosti jsou už teď tak
výjimečné, že si ji vybere kapitán pětadvacítky, družiny, která chrání sklenařská města před nebezpečnými tvory
zrozenými z otráveného vzduchu za
štítem.
Ilan ví, že musí své tajemství před
329 Kč
pětadvaceti bojovníky za každou cenu
ISBN 978-80-7294-902-1
uchránit. Jsou to přece nepřátelé a život
sklenaře pro ně nic neznamená. Nebo
se mýlí?
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vychází v únoru
279 Kč

VIDOŘÁD

vychází v dubnu
259 Kč

14.7.2020 12:27:00

vychází v dubnu
299 Kč

HAVRANÍ KRUHY

SIRI PETTERSENOVÁ

vychází v březnu
259 Kč

HAVRANÍ KRUHY

SIRI PETTERSENOVÁ

NEJLEPŠÍ
NORSKÁ FANTASY
ROKU 2014

host
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vychází v březnu
259 Kč

25.9.2015 9:11:29

HAVRANÍ KRUHY

vychází v březnu
259 Kč

SIRI PETTERSENOVÁ

NEJLEPŠÍ
NORSKÁ FANTASY
ROKU 2015

vychází v březnu
259 Kč

vychází v květnu
299 Kč

vychází v březnu
259 Kč

vychází v březnu
259 Kč

Milé čtenářky a milí čtenáři,
jsem rád, že vám mohu představit naše novinky
na první pololetí roku 2022. Hlavní událostí se
jistě stane vydání dlouho očekávaného románu
Kateřiny Tučkové Bílá Voda. Rozsáhlý opus po‑
jednávající o ženách a církvi určitě nezklame ni‑
koho, kdo si oblíbil autorčiny Žítkovské bohyně.
Ovšem Bílá Voda není jediný top titul v našem
edičním plánu: na květen připravujeme již devátý
díl série oddělení Q Jussiho Adlera‑Olsena
Chlorid sodný a spisovatelka Alena Mornštaj‑
nová spolu s ilustrátorkou Galinou Miklínovou
představují dětskou knížku Kapka Ája.
Můj osobní tip je však tentokrát z kategorie
pro mladé čtenáře. Nadějná britská autorka
A. F. Steadmanová napsala dobrodružný příběh
Skandar a zloděj jednorožců, a přestože se jedná
o prvotinu, okouzlila jím velké britské nakla‑
datelství i nakladatele v dalších více než třiceti
zemích — ve většině z nich (i u nás) vychází
kniha ve stejný den, 28. dubna 2022. Ačkoli
už mi bohužel dávno není třináct, a nejsem tedy
úplně cílová skupina, přečetl jsem překlad jed‑
ním dechem a věřím, že tento skvěle vystavěný

napínavý příběh má potenciál oslovit mnoho
mladých čtenářů, třeba některé z dětí rodičů
vyrostlých na Harrym Potterovi.
Naše práce ovšem nespočívá jen v radosti
z nových knížek, někdy je bohužel nutné dě‑
lat i těžká ekonomická rozhodnutí. Turbulentní
vývoj na trzích postižených pandemií dopadl
i na náš obor, kde se projevil nedostatkem pa‑
píru a jeho prudkým zdražováním. To spolu se
zdražením energií a dalších vstupních nákladů
vedlo k růstu cen, které platíme tiskárnám
za výrobu knih, o třicet procent. Tento vývoj
nám tedy nedává jinou možnost než zvýšit
prodejní ceny novinek o zhruba deset až pat‑
náct procent, protože jinak by většina titulů
byla ztrátová.
Věřím, že tuto situaci pochopíte a za
chováte nám — a hlavně svým oblíbeným
autorům a příběhům — přízeň i v této (nebo
právě v této) náročné době.
Přeji vám úchvatné čtenářské zážitky.
Tomáš Reichel,
ředitel nakladatelství
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Radek Štěpánek doporučuje
Sociolog Pavel Pospěch
ve své knize Neznámá společnost
napsal, že k tomu, aby lidé našli
své místo na světě, potřebují ze‑
jména příběhy. Ty umějí vysvětlit
naši současnost snáze než grafy
a čísla bez kontextu, dávají dění
kolem nás smysl a umožňují, aby si
v nich každý našel své místo. Náš
jarní ediční plán je plný zajímavých
příběhů, které čtenáře zavedou
do minulosti, současnosti, budouc‑
nosti i do míst, kde se čas zastavil;
do hlubin lidské mysli i do světa
pohádkových představ. Příběhů
o odvaze i selhávání, o životech,
které jako bychom všichni znali
ze svého okolí, ale i těch, které
snad mohou existovat jen ve snech
či fantazii. Je to pestrá nabídka —
od temných tónů až po ty, které hýří
barvami. A já doufám, že čtenářům
jejich místo na světě pomohou najít.
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Lucie Bregantová doporučuje
Jarní nadílka překladové
beletrie je vpravdě pestrá — co kniha,
to svébytný originál. V Kaligrafii
zlomu mě okouzlily kulisy nočního
Tokia a ironické vyprávění vyhořelé
mladé matky často ťalo do živého.
A co návod Jak se zamilovat do muže,
který žije v křoví? Vyprávění o vzpla
nutí lektorky angličtiny k pohledné‑
mu bezdomovci s humorem ukazuje,
že ty nejneuvěřitelnější příběhy píše
sám život.

strana 32
Emily Itami

Jiří Štěpán doporučuje
Moderní fantastika je dnes
mnohohlasá a dává prostor auto‑
rům z dříve neprávem opomíje‑
ných kulturních okruhů. Proto jsem
velmi rád, že několik takových
autorů v edičním plánu přivítáme.
R. F. Kuangová v Makové válce vy‑
užívá tragédii čínských dějin jako
inspiraci pro grimdark fantasy,
Fonda Leeová v Nefritovém městě
zase ukazuje, že asijská akční este
tika a mytologie jde skvěle dohro
mady s mafiánskou rodinnou ságou,
a P. Djèlí Clark ve Vládci džinů
představí egyptskou Káhiru jako
pulzující metropoli plnou magie
a steampunku.

Kateřina Šardická doporučuje
Těší mě, že v kategorii
young adult v první polovině roku
převládne pestrost — každý si najde
svého favorita. Věděli jste, že jedno‑
rožci nepatří do pohádek? Tyto
nebezpečné stvůry může zkrotit
jen jezdec, který jim pomáhal se
vylíhnout. Skandar a zloděj jedno
rožců od Annabel F. Steadmanové
je začátek epické série, která potěší
nejednoho fanouška klasického
příběhu o zrození hrdiny. České vy‑
dání je plánováno na stejný den jako
originál — takže opravdová novinka!

strana 68

strana 58
Lyrický příběh o lásce
a ohromující pohled
na střet starých a nových
tradic v současném Tokiu.
RED

Kaligrafie
zlomu
Host

A ZLODĚJ
JEDNOROŽCŮ

R. F. Kuangová

strana 77

MAKOVÁ
VÁLKA
Host
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HOST

Sekce krimi je plná velkých
návratů. Fanoušci oddělení Q
se můžou těšit na další případ
Carla Mørcka a nečekaně se vrací
i oblíbený Skot Enzo Macleod. Při‑
nášíme však i žhavé novinky. Ro‑
mány Pro dítě to nejlepší a Hledači
světla se sice odehrávají v opačných
koutech světa, ale společně doka‑
zují, že lidská krutost nezná hranic.
Z vědomí, že oba vycházejí ze sku‑
tečných událostí, opravdu mrazí.

Pokud máte rádi temnou
fantasy pro dospělé,
určitě sáhněte po tomto
mistrovském díle
její nejmladší a možná
nejtemnější dcery.
The Fantasy Book Review

Pokaždé mám také velkou
radost z nových děl domácích
autorů. Tentokrát bych chtěl upo‑
zornit na román Bastard bohů
Marka Dvořáka. Ten propojuje
fantasy s kmenovými legenda‑
mi a vytváří tak poutavý mýtus
dávno minulého fiktivního světa,
který se však tomu našemu
až děsivě podobá.

Pavla Nejedlá doporučuje
Moje nejoblíbenější knížka
v jarním edičním plánu? Moje
srdcovka? Moje…? Mojenka!
Olga Stehlíková napsala unikátní
knížku pro děti od devíti let.
Citlivou a dojemnou, ale navzdory
závažnému tématu pozitivní
a inspirativní. Tahle knížka má
tolik rovin — nemusíte prožívat
bolestnou ztrátu v rodině, aby vás
chytila za srdce. Všechno je propoje‑
né, nejen lidi, ale i zvířata, houby
a stromy… Tohle vědomí uklidňuje.
Už nikdy se nebudu na les dívat stej‑
nýma očima. Tolik odstínů zelené
vidí zkrátka jen básnířka. Ale díky
Andree Tachezy a jejím kolážím,
které knihu doprovázejí, teď už i já.
Proč jsem takovou knížku neměla,
když jsem byla malá? A díky, že ji
můžu mít teď!

Stranou pozornosti určitě
nezůstane ani dlouho očeká‑
vané pokračování Kostičasu
od Samanthy Shannonové. Čtvrtý
díl Když spadne maska navazuje
na události předchozí knihy a spolu
s krajinochodkyní Paige nás vrhne
zpátky do nebezpečného Scionu.
Neútěšný svět, ve kterém se jas‑
novidci musí skrývat, se tentokrát
rozrůstá o podsvětí Paříže!

Zdeněk Staszek doporučuje
Třicátá léta v Českosloven‑
sku, to máte hospodářskou krizi,
politický úpadek, nástup Henl…
vrruum, vrruum! Z tuzemské
kolektivní paměti už se skoro
vytratilo, že se u nás v meziváleč‑
ném období jezdil jeden z nejpres‑
tižnějších automobilových závodů.
A kdyby nepřišla válka, mohl by
se Masarykův okruh zařadit mezi
světově proslulé podniky jako
Monako, Monza nebo Nürburgring.
Takto se mohlo konat jen pár
ročníků, po nichž přišla válečná
pauza a následné železné oddělení
od světa. Podivuhodnou historii
této motosportové éry vypráví Aleš
Sirný ve výpravné knize Masarykův
okruh 1930—1937. A nejde jen
o auta, soupeření a časy. Bavíme
se o době, kdy byl motosport pořád
ještě v plenkách, kdy vedle profe‑
sionálních jezdců závodili amatérští
nadšenci i aristokraté, kdy auto
doopravdy znamenalo dobrodruž‑
ství. Vrruum, vrruum!

strana 102
Aleš Sirný

MASARYKŮV
OKRUH
1930—1937
1930
1937

Host
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62 P. Djèlí Clark: Vládce džinů

Dobrodružství rodiny Balbuenových

64 Sam Hawkeová: Říše zrady

na Divokém západě
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89 Lina Laurentová, Maija Hurmeová:
Zahradníci ve městě

91 Emilia Dziubaková, Przemysław

113 Katherine Mayová: Zimování. Hledání
klidu v těžkých časech

114 Dominique Roques: Sběratel vůní.

Wechterowicz: Úsměv pro žabku

Putování za světovými parfémy

93 Ramona Bădescu: Malý slon Pomelon

115 Thomas Pettersson: Nečekaný vrah.

95 Salla Savolainenová: Asfalt!
97 Sven Nordqvist: Jak Fiškus s Pettsonem
napálili lišku

99 Kari Staiová: Jonáš a Nenáš: Zloděj
na útěku

101 Benjamin Chaud: Pompon má starosti

102 Aleš Sirný: Masarykův
okruh 1930—1937

104 George Marshall: Ani na to nemyslete.
Proč náš mozek ignoruje změnu klimatu

116 Anna Mayrová: Bídníci. Proč společ
nost pohrdá nezaměstnanými, ale přesto
je potřebuje

117 Pavel Barša: Román a dějiny
118 Jason Hickel: Méně je více. Jak nerůst

cházející věk hyperinteligence

111 Aleksander Kaczorowski: Pražský
slabikář. Od Kafky k Havlovi a zpět

126 Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic:
Básně a listy

126 Josef Topol: Pět her

českém kulturním fenoménu

nakladatele Ignáce Leopolda Kobra

jim stále znovu podléháme

125 Josef Václav Sládek: Má Amerika

120 Zuzana Urválková: Tajemství úspěchu.
Německojazyčná knižnice Album

110 James Lovelock: Novacén. Nad

Česká knižnice

Odborná

108 Carolyn Steelová: Sitopie.
Jak zachránit svět pomocí jídla

125 Josef Kučera: Hranostaj snídá dívku

119 Jiří Trávníček: Betty a my. O jednom

106 Lucy Delap: Feminismy. Globální dějiny

109 Sanne Blauwová: Zrádná čísla. A jak

Priessnitz, Umakart a dalších

124 Milan Děžinský: Šestý prst

Příběh vraždy Olofa Palmeho

zachrání svět

Non-fiction

Poezie
123 Jaromír 99: Mimosezóna. Písňové texty

v širších literárních souvislostech

121 Jan Tlustý: Příliš hlučná prázdnota.
Mezery, otřesy a smysl v literárním díle

122 Hana Friedlaenderová, Vít Richter,
Jiří Trávníček: Covidočtení.
Co s naším čtenářstvím udělala
pandemie

112 Chimamanda Ngozi Adichieová:
Zápisky o smutku
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Kateřina Tučková
Bílá Voda
Dlouho očekávaný přelomový román
o ženách, víře a zlu
Bílá Voda. Takto poeticky se jmenuje pustá
vesnice skrytá ve stínu pohraničních hor, kam
kdysi přicházely zástupy poutníků vyprosit si
pomoc u zázračné sošky Panny Marie. Právě
sem o několik století později přijíždí Lena Lag‑
nerová, aby se tu skryla před svou minulostí,
která ji přivedla na pokraj sebevraždy. Namísto
kláštera s početnou řeholní komunitou tu však
najde pouze několik řádových sester, vedených
svéráznou řeholnicí Evaristou. Ta přišla do Bílé
Vody o poslední zářijové noci roku 1950, kdy
komunistický režim zosobněný démonickým
páterem Plojharem odvlekl v rámci Akce Ř
všechny řádové sestry do sběrných klášterů.
Mladičká Evarista tehdy dostala na výběr:

Kateřina Tučková
(nar. 1980) je spisovatelka, drama‑
tička a kurátorka. Po studiu histo‑
rie umění a bohemistiky na Masa‑
rykově univerzitě získala doktorát
na Univerzitě Karlově. Její romány
Vyhnání Gerty Schnirch (2009)
o brněnském pochodu smrti a Žít
kovské bohyně (2012), pojednávající
o osudu léčitelek z Moravských
Kopanic, byly oceněny prestižní
cenou Magnesia Litera a pro svou

8

vrátit se do civilního života, nebo s ostatní‑
mi sdílet jejich příští osud. Nezaváhala ani
na okamžik. Stejně jako všechny řeholnice byla
nasazena na nucené práce a vystavena ponižo‑
vání v komunistickém kriminálu i mučení, aby
se vzdala víry v Boha. Marně. Lena však zjistí,
že tím Evaristin dramatický příběh pouze začíná,
a brzy pochopí, že démoni obcházející minulost
bělovodských řeholnic nezmizeli, a navíc jsou
součástí i jejího vlastního osudu.

„

Evaristin příběh i osudy dalších
řádových sester vycházejí
ze skutečných událostí, po nichž
Kateřina Tučková řadu let pátrala
v archivech a mezi pamětníky.
Kromě strhujícího děje se její román
kriticky zaobírá i postavením žen
v katolické církvi a v symbolické
rovině i nerovnoprávným po
stavením žen v celé společnosti.
Miroslav Balaštík, šéfredaktor
nakladatelství Host

společenskou angažovanost také
Cenou za svobodu, demokracii
a lidská práva, kterou jí v roce 2017
udělil Ústav pro studium totalitních
režimů. Její knihy byly přeloženy
do dvaceti jazyků.
Foto © Vojtěch Vlk

vázaná / 688 stran
vychází v dubnu
599 Kč

„

Psala jsem ten román s přestávkami deset let. Mezitím jsem
četla materiály, které jsem objevila v archivech, mluvila
s pamětníky, pobývala v klášteře a také prošla složitým
duchovním hledáním, které mi pomohlo přiblížit se mým
postavám i zevnitř. Myslím, že je to má nejprožitější kniha.
Kateřina Tučková o románu Bílá Voda
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Bianca Bellová
Ostrov

vázaná / 184 stran
vychází v březnu
329 Kč

Místo, kde příběhy jsou pravdivější
než skutečnost
Kniha, jakou byste od oceňované autorky Jezera,
Sentimentálního románu nebo Mony nečekali:
román Biancy Bellové Ostrov skrývá tajemství
i zámlky, věrnost a zradu, touhu i laudanum.
Dva nehrdinští hrdinové, kupec Izar a kněžna
Núrit, se předhánějí v rozličných škodolibos
tech — on jí vypráví příběhy staré jako svět, ona
je hltá jako dítě. A pokud jde o děti, tak tu máme
i hovnařova kluka, vinou svého páchnoucího
zaměstnání chudého a osamělého, tichého a po‑
korného, a přesto bojujícího s osudem i s před‑
sudky ostatních Ostrovanů.

bellová

Ten příběh jsem začala psát
někdy na začátku pandemie,
často mi přicházela na mysl
analogie s morem, a pak už to
šlo nějak ráz na ráz, sami na mě
vyskakovali tvorové z bestiářů
a různé pověsti, legendy a lidové
vyprávěnky. Nezvala jsem je, ale
byla radost s nimi pracovat.*

Bianca Bellová
(nar. 1970) pochází z Prahy, kde
doposud žije na půl cesty mezi
balkánskou a britskou částí své
rodiny. Živí se překlady a tlu‑
močením. V roce 2009 jí vyšla
prvotina Sentimentální román,
kterou v roce 2018 v revidované
verzi znovu vydalo nakladatel‑
ství Host. Následovaly knihy
Mrtvý muž (2011) a Celý den se nic
nestane (2013). Za román Jezero
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host

„

ostrov

„

Chtěla jsem tou knihou vzdát hold vypravěčství a příběhům,
tomu, jak v našem kulturním okruhu formovaly vnímání
dobra, etiky, estetiky, smrti a smrtelnosti i prosté praktické
návody do života. Nemyslím, že kdekoli na světě žije kultura,
která by si nepředávala příběhy, a asi ani jednotlivec, pokud
nemá nějakou neurologickou poruchu, který by dokázal
existovat bez vyprávění, jež rámují jeho život, ať už jsou
to lidové pověry, nebo biblické příběhy.

(2016) získala řadu literárních oce‑
nění a práva na jeho vydání byla
prodána do jednadvaceti zemí.
Autorčin pátý román Mona vyšel
v roce 2019 a o rok později získal
cenu Česká kniha. Loni vydala po‑
vídkovou sbírku Tyhle fragmenty.
Foto © Marta Režová

* U titulů české beletrie byly použity
úryvky z rozhovorů s autory.
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Vratislav Maňák
Smrt staré Maši

vázaná / 242 stran
vychází v lednu
329 Kč

Legendy, zkazky, grotesky

Bylo nebylo.
Panna Maria zemřela ve Varšavě, pytláci párali
tetřevům břicha, ze lvích tlap šily se maškarní
holiny, v Persii zavřely brány karavanám, úplněk
půjčoval zajícům na kožich a nad Prahou ko
krhal kouzelník Žito. Smrt staré Maši, sbírka
šesti alegorických povídek, předkládá čtená‑
řům romantická zdání a apoštol Tomáš varuje
hned zkraje: „Pravda je až příběh schovaný
za legendou.“

ˇ
MA NÁK

„

Smrt staré Maši je nakonec
experiment, žánrová hra a pokus
vyprávět o současnosti tak, jako
by se už dávno stala a zbyla z ní
jenom torza mýtů — nebo přesně
naopak, je to pokus hledat torza
mýtů v současnosti. Na každý
pád romantické gesto.

Vratislav Maňák
(nar. 1988) je autorem povídkové
sbírky Šaty z igelitu (2011), za kterou
získal Cenu Jiřího Ortena. Pohádka
Muž z hodin (2014) mu vynesla nomi‑
naci na Magnesii Literu za knihu pro
děti. V roce 2016 vydal román Rubi
kova kostka. Pracuje jako novinář
a přednáší na Fakultě sociálních věd
Univerzity Karlovy.

VRATISL AV
MAŇ ÁK

SMR
STARÉ

SMRT
STARÉ
MAŠI

MAŠI

HOST

„

Zkouším abstrahovat to nejobecnější — strach z cizího,
odmítání odlišnosti, imperiální perspektivu, se kterou
nahlížíme země třetího světa, a tak dál — a vyprávět o těchto
jevech jako o tématech z jiného světa, tak trochu je zcizit,
ale současně je přesadit do kulis lidové literatury, které
mohou budit dojem důvěrné známosti, protože ať už máme
jakoukoli zkušenost, báchorky a pověsti jsme četli všichni.

Foto archiv autora
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Matěj Dadák
Lovci švábů
Kam prchnout ze země, do které jiní
s nadějí utíkají?
Tereza žije se svým o čtyřicet let starším mu‑
žem Edou v opevněném statku blízko ostře stře‑
žených hranic s Polskem. Téměř odtud nesmí
na krok, protože v okolí přestává být bezpečno.
V nedalekém městě eskalují nepokoje a na obří
těžební plošinu autobusy přivážejí další a další
pracovníky nejen z různých koutů rozpadající
se Evropy. Mezi nimi je i mladý Makedonec
Nikola. Frustrované Tereze okamžitě imponuje
a nebezpečná známost obrátí její život naruby.

vázaná / 231 stran
vychází v březnu
299 Kč

Toho roku se v kraji bezprecedentně
přemnožili losi. A hranici tajně překročí Goran
a jeho lidé s jasným úkolem: najít Švába. Jejich
hon rozpoutá peklo, kdy si nikdo není jistý, kdo
je spojenec, kdo nepřítel a kdo je v právu. Kdo si
tehdy začal a proč vlastně? Tereza tak bezděčně
odhaluje jeden válečný zločin — dobře utajenou
humanitární katastrofu, která se nás týká víc,
než bychom chtěli.

„

Dystopický román, to je
koneckonců dnes už zavedená
kategorie. Nebyl to můj záměr,
vejít se do nějaké žánrové ška
tulky. Jenže okolní svět, klima
a společenská atmosféra člověka
ovlivňují chtě nechtě. A vnitřní
rozpory. Kde je hranice, pokud
dojde i na naše hranice? Pokud
nebude stačit adoptovat si
dítě někde daleko?

Matěj Dadák
(nar. 1975) se od dětství věnuje herec‑
tví, které také vystudoval na JAMU
v Brně. Je členem souboru Čino‑
herního klubu v Praze, hraje ve fil‑
mech a seriálech, píše scénáře a diva‑
delní hry. Roku 2010 debutoval knižní
novelou Horowitz, za kterou byl no
minován na cenu Magnesia Litera
v kategorii objev roku. V roce 2021
vydal román Muž bez jazyka.

MATĔJ
DADÁK
LOVCI
ŠVÁBŮ
dystopický
román
Host

„

Jeden válečný zločin, humanitární katastrofa, která se kdysi
stala. Proto Goran a jeho lidé překročili hranici. Někoho hle
dají. Ale místní se nedají lacino. Každá z postav má touhu
nebo možná jen instinkt to peklo, které pak nastane, přežít.
Nebo to aspoň zkusit. Drama vyprávím střídavě vždycky
skrze jednu z nich. Nikomu v tom thrilleru nestraním.

Foto archiv autora
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Jiří Padevět
1945
Padevět čtenáře sugestivně vtahuje přímo
do mezních životních okamžiků, nechává roze‑
stoupit řádky učebnic a znovu se mezi nimi s naží
oživit to, co čas pohřbil pod tiskařskou černí:
osudy jednotlivých lidí, kteří se pod vahou
dějin buď zlomili, nebo je dokázali unést.

host

Rok 1945 přinesl konec války, ovšem zlo nikam
nezmizelo. A najít si mohlo každého.
Jiří Padevět přichází s novým souborem svých
oblíbených mikropovídek. Ukazuje v jiném
světle rok 1945, který poválečná propaganda
zobrazovala jako rok osvobození a světlých zítř‑
ků. Pozadí konce války bylo ale pro mnoho lidí
děsivé. V nepřehledných situacích nikdo nevěděl,
kde končí spravedlnost a začíná pomsta, kdo je
přítel a kdo nepřítel, kde číhá nebezpečí a kam
se před ním ukrýt.

vázaná / 144 stran
vychází v březnu
329 Kč

„

Pokud jde o zlo, není to nějaký
abstraktní pojem, jsme to my
všichni. Lidé ochotní sáhnout
po majetku a životě někoho
jiného, pokud to povolené
otěže zákona na chvíli umožní.

jiří

Jiří Padevět
(nar. 1966) je spisovatel, knih‑
kupec a nakladatel, ředitel
nakladatelství Academia.
Je autorem řady historických
průvodců, například Průvodce
protektorátní Prahou (2013),
Krvavé finále (2015) nebo
Krvavé léto 1945 (2016) a knih
krátkých próz Poznámky k dě
jinám (2014), Ostny a oprátky
(2018), Sny a sekyry (2019)
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a Republika (2020). Je držitelem
ceny Magnesia Litera za knihu
roku a literaturu faktu.
Foto © Soňa Pokorná

padevět

1945

„

Kromě obrovského množství lidí, kteří neudělali nic
špatného, ale mlčeli ke zlému, jsou pro mne nesporní
vítězové roku 1945 dva. Jednak humanista Přemysl Pitter,
který během své akce Zámky věnoval péči židovským
i německým bezprizorním dětem a nedělal mezi nimi
rozdíly. Dalším byl novinář Michal Mareš, který neváhal
psát a publikovat o tom, co se děje během odsunu Němců.
Příznačné je, že první skončil po únoru 1948 v exilu,
druhý v komunistickém kriminále.
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Miloš Doležal
1945: Léto běsů

vázaná / 304 stran
vychází v červnu
379 Kč

Dokumentární povídky z jara, léta a podzimu 1945

Kapitulace je podepsána, šeříky voní. Je po válce,
ale svět už nikdy nebude jako dřív.
Třetí díl autorem zamýšlené tetralogie. Běsi ne‑
mizí, ale spíše se v lidech zabydlují, často v rafi‑
novaných převlecích. Čechoslováci vítají volnost
a mír, ale vědomě i nevědomě navlékají hlavu
do oprátky nových nesvobod. Měsíce plné šťast‑
ných návratů, nových začátků, ale i surových od‑
plat, kamuflování pofiderních válečných kariér,
sebevražd a zklamání. Dramatický příběh rodiny
Šámalových a jejich nalezených dětí se protíná
s příběhem lékaře a kozáka Nikolaje Kelina,
který kdysi utekl z Ruska, aby se zde dočkal
poválečného zatčení NKVD a jen zázrakem unikl
deportaci na Sibiř. Loupežné vraždy německých
farářů na Broumovsku se „potkávají“ s příběhem
zachráněné velbloudice, kterou odvádějí skauti

Miloš Doležal
(nar. 1970) je básník, prozaik, doku‑
mentarista a editor. Jeho nejznámější
knihou je monografie o P. Josefu Tou‑
farovi Jako bychom dnes zemřít měli,
která zvítězila v anketě Lidových novin
Kniha roku. V nakladatelství Host
dosud vydal dvě knihy dokumentár‑
ních povídek — Čurda z Hlíny (2019)
a Do posledních sil (2020). Žije v Pra‑
ze a v Horní Pasece na Vysočině.

do pražské zoo. Václav Černý putuje rodným
Náchodskem, čestná jednotka „partyzánů“ při
odhalování pamětní desky přestřelí dráty vyso‑
kého napětí, které pak zabíjejí v davu. Ostatně
je to profesor Černý, kdo na jednom místě svých
vzpomínek píše: „Historiku, věz, že dějiny
naší soudobé národní krize budeš musit za‑
hájit už tou rozptýlenou a bezděkou kocovinou
českých myslí v druhé půli roku pětačtyřicátého.“

HOST

Miloš Doležal

„

Když jsem dopsal Čurdu z Hlíny,
měl jsem představu knižní
trilogie. Protektorát konfidentů,
protektorát statečných a třetí
díl s příběhy z padesátých
a šedesátých let. Ale brzy
jsem si uvědomil, že rok 1945,
přesněji jeho druhá polovina,
je samostatná perioda, ve které
se zračí již mnohé z toho,
co za pár let přišlo v podobě
komunistického puče a rudého
teroru. Rozhodl jsem se tomu
věnovat celou knížku.

1945

léto běsů
„

dokumentární povídky z jara, léta a podzimu 1945

Jistý výběr snímků skutečně vypráví o máji
a červnu 1945 jako o radostné veselce. To je však
jen takový šeříkový nátěr. Ale za ním či pod ním se
nachází plno protichůdných dějů a scén.

Foto archiv autora
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Daniel Petr
Odečítání pohybu souřadnic
Říká se, že spatřit dvojníka přináší neštěstí.
Mickey Watts, dvaačtyřicetiletý obráběč
z Maine ve Spojených státech amerických,
který se dostal do Čech jako technik, je oby‑
čejný chlapík. Zlom v jeho nevzrušivém životě
nastane, když jednou v noci v zapomenutém
koutě Slezska spatří dvojníka. Od té doby si
Mickey na sobě začíná všímat zprvu nenápad‑
ných změn. K těm fyzickým se brzy přidávají

změny v chování a dříve oblíbený kumpán se
stává podezíravým a mívá sklony k násilí.
Je z toho zmatený a odjíždí do Ameriky, kde
se snaží najít vysvětlení v komplikovaném
vztahu k despotickému otci. Jenže takto jed‑
noduše lidská psychika nefunguje. Daniel Petr
se po šesti letech vrací k tématu rodinných
traumat, a navazuje tak na svůj úspěšný
román Straka na šibenici.

vázaná / 288 stran
vychází v lednu
359 Kč
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Daniel Petr
(nar. 1975) se do povědomí čtenářů
zapsal svou třetí prozaickou knihou,
románem Straka na šibenici (2015),
který byl nominován na cenu Mag‑
nesia Litera a Cenu Josefa Škvorec‑
kého. Publikoval v řadě literárních
časopisů a je spoluautorem divadel‑
ního textu Unser Zimmer / Náš pokoj.
V roce 2018 mu vyšel krimithriller
Sestra smrt.
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Příběh Mickeyho proměny začíná
v době, kdy do Bílého domu přichází
Donald Trump. Ve známém heslu
„Make America Great Again“,
které předchozímu americkému
prezidentovi pomohlo vyhrát
volby, je nejdůležitější slovo again
(opět). Sděluje jím svým voličům,
že existuje předobraz ideální
Ameriky, k němuž je třeba se vrátit.
Podobně chce Mickey zabránit
proměně, kterou zprvu považuje
za projev přibývajícího věku, a tak
jako Karel Gott toužil být „forever
young“, snaží se hlavní hrdina stát
„tím Mickeym, kterým byl kdysi“.
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„

Rodinnými traumaty jsem se zabýval ve Strace na šibenici,
a pokud jsem nyní cítil potřebu se k nim vrátit, bylo to
možná proto, že s terapeutickou rolí literatury to není tak
slavné, jak se někdy tvrdí. To říkám samozřejmě s nadsázkou
a také se značnou dávkou úlevy. Literatura má podle
mého názoru být především literaturou.

Foto © Ondřej Lipár
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Česká beletrie

Přemysl Krejčík
Srab
Román o šikaně a neschopnosti po
stavit se tyranům
Všechno to byla jen hra a přiznaná póza:
zhudebňování hororové tematiky, stylizování
se do rolí násilníků a vrahů, nošení děsivých
masek na pódiu. Dokud Ripper nevzal do ruky
skutečnou zbraň a nezměnil falešné pozérství
v realitu. Pod povrchem to totiž už dávno vřelo.
Kdo je Ripper? Mladý kluk, který má holku,
budoucnost a dobře fungující kapelu. Jenže
má taky despotického bratrance, sebevědomí,
které se nedá podlézt, jak je nízké, psychické
problémy a obrovský vztek na někoho, kdo
kdysi ublížil jeho přítelkyni.

brožovaná / 328 stran
vychází v květnu
369 Kč

Srab je román o psychické šikaně, o ne‑
schopnosti vzdorovat, o nechuti přijmout
sám sebe. Na první pohled jde o příběh jedné
drsné kapely a jejích zvláštních členů: kromě
nevyrovnaného Rippera jsou tu věčně zkouřený
a otravný Gram, cholerik Manson a pohodář
Jidáš. Ve skutečnosti však próza vypráví o násilí
v jeho různých podobách — od toho groteskně
přemrštěného až po to únavně všední.

„

Když se bavíme o násilí třeba mezi
blízkými, celé to může navenek
často vypadat jako drobnost, která
vyšumí v zapomnění, hned jak lidi
dospějí. Jenže následky můžou
být obrovské, obzvlášť když chybí
opora a ta situace trvá podstatnou
část života: celoživotní pocit
vlastní nedostatečnosti,
zbytečnosti a tak dál.

Přemysl Krejčík
(nar. 1991) vydal tři básnické
sbírky a několik prozaických knih.
Jeho román Malej NY (2019) byl
nominován na Cenu Jiřího Ortena.
Kromě beletrie publikoval mono‑
grafii Zatmění po utopickém večírku.
Sonda do české dystopické prózy
80. let 20. století (2019). V sou‑
časné době dokončuje doktorát
na Univerzitě Pardubice.

„

Způsob, jakým můj vypravěč celou situaci řeší, je dost
extrémní. Tak doufám, že lidem, kterým dlouho někdo
stál výhrůžně za zády a stále jim straší v hlavě, by ta
kniha mohla něco říct. Ostatně její psaní bylo pro mě
svým způsobem hodně osobní.

Foto © Lukáš Vavrečka

22

23

Česká beletrie

Viktor Špaček
Čistý, skromný život
Povídky vymodelované citlivýma
rukama sochaře
Muž, který jednou večer v pantoflích otevře dve‑
ře a zjistí, že za nimi je milenec jeho manželky
a s ním vše, co se snaží sám před sebou skrýt.
Zapřisáhlý starý mládenec, který se honosí
svou vyrovnaností, a přitom v kapse ohmatává
lahvičku se sebevražedným prostředkem. Čtyři‑
cetiletá účetní s domovem jako klícka — nebo je
to vlastně klec?
Přestože Viktor Špaček umí napsat živé
postavy, jaké známe z vlastního života, v těchto
povídkách‑portrétech nejde pouze o podo‑
bizny. Jejich ambicí je zároveň ztvárnit určitý

vázaná / 192 stran
vychází v květnu
319 Kč

postoj, jaký lidé zaujímají v té které životní
situaci. Postavy jsou zachycovány většinou
zevnitř, z okruhu jejich myšlenek, v nichž
problémy a traumata úspěšně či neúspěšně
zpracovávají. To, že si přitom často nevidí
dál než na špičku nosu, jim přirozeně vůbec
nebrání v přesvědčení o své pravdě. Řešení,
která nakonec volí, bývají logická a dalo by se
říct „normální“. Normální však je i to, že šílen‑
ství není daleko.

„

viktor
špaček:
čistý,
skromný
život

Předlohy hledám zásadně
sám v sobě. Spoléhám přitom
na to, že se mi strašně rychle
mění osobnost.

host

Viktor Špaček
(nar. 1976) je básník, prozaik
a výtvarník. Vystudoval sochař‑
ství na VŠUP. Své texty pub‑
likoval v antologiích Nejlepší
české básně 2011, 2012 a 2013.
Roku 2015 mu vyšla sbírka po
vídek Něco cirkusového a sbírka
básní Nejasný rozměr. Pracuje
jako externí redaktor a korektor,
knihovník a lektor tvůrčího psaní.

„

No… vtip je asi v tom, že on se ten člověk svou vyrovnaností
„honosí“ upřímně. Takže vlastně „navenek jinak“ nevypadá.
Ten člověk prostě nelže, i když každému na nos hned nevěší,
že by se třeba chtěl zabít… Ano, všichni jsme takoví.

Foto © Kateřina Rudčenková
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Jiří Maršálek
Lenost
Filozofická próza průzračná jako horký
středozemní den
Muž, který přišel o manželku, se vrací na místo,
kde spolu trávili dovolenou. A kde také před
lety ztratil iluze o vlastní bezúhonnosti. Řecko
a jeho vůně, hotel a podivná netečnost hrdiny
uvnitř. V jiném podnebí ho přepadají nové myš‑
lenky a vlivem zdánlivých náhod, křivd a zrad
se jeho život přetváří do zcela jiné podoby.
Vypadá to, že domů už není návratu.

vázaná / 183 stran
vychází v únoru
299 Kč

Jiří Maršálek napsal pro českou prózu
netypický filozofický román, který se prostřed‑
nictvím milostného příběhu propadá k otázkám
sebeuvědomění, k úvahám o podobě světa nebo
k principům fungování mysli.

„

Popravdě, jeden z mých hlavních
cílů při psaní je, abych měl po
cit, že to, co vzniká, jsou mým
podvědomím přežvýkané reálné
události a myšlenky, které pak
bdělá mysl vyvrhuje v jakési
pozměněné, natrávené, ale
konzistentní podobě.

Jiří Maršálek
(nar. 1991) se zabývá filozofic‑
kou a psychologickou prózou.
Kromě literární činnosti se věnuje
především hudbě a filmu. Jeho
první kniha s názvem Večerní sláva
Wiederhausera vyšla v roce 2019.

„

Prostředí, ve kterém se kniha odehrává, je mi blízké. Ten
specifický druh duševního i tělesného vyčerpání s potřebou
topit se v apatii a zároveň v morbidních myšlenkách, které
tohle podnebí přináší hlavní postavě v knize, znám velmi
dobře, to prostředí na mě má velmi podobný vliv.

Foto © Roman Ševčík

26

27

Česká beletrie

Karolína Fílová
Bílý šum

Karolína Fílová
(nar. 1999) pochází z Prahy. V součas‑
nosti studuje filozofii v Anglii a pub‑
likuje povídky ve studentských časo‑
pisech BAIT magazine, Cambridge
Review of Books a Cambridge Cult.
V roce 2019 se umístila v povídkové
soutěži v anglickém jazyce Natio‑
nal Literary Award for Young Writers
a v roce 2020 v Arrol Adam Competi‑
tion. Bílý šum je její první knihou.

nápovědu v podobě pěti pohlednic. Ze světa
věčného klidu se ho vydává hledat jeho bývalá
přítelkyně. Jenže v pražských ulicích se figuríny
mění k nepoznání. Morálně dokonalý svět
Přístavu je ten tam a návrat na věčnost se jen
tak nekoná. Filozofický román Karolíny Fílové
klade otázky po hledání aristotelovského středu
coby ctnosti a prozkoumává možnosti dosažení
morální dokonalosti ve světě, kde je všechno
jen relativní.

Karolína Fílová
Bílý šum

„

Přímo o tématu hledání mě
napadlo psát kvůli paradoxu
z Platónova dialogu Menón, podle
kterého je hledání nemožné,
protože buď víme, co hledáme,
a tak to nemusíme hledat, anebo
nevíme, co hledáme, a tak to ani
nemůžeme začít hledat. Tahle
myšlenka mi přišla zároveň
zajímavá a těžko uplatnitelná
v běžném životě a kniha tak
byla pokusem vyzkoušet, jak by
takový paradox vypadal přímo
v mezilidském vztahu.

host

Je vůbec možné najít dokonalost, když
všechno kolem je relativní?
Když se před vámi objeví kavárna Přístav,
už není třeba se trápit. Jednoduše si sednete,
necháte si přinášet jeden šálek za druhým a po‑
stupně se proměňujete ve figurínu. Vaše věčnost
právě začíná! Tělesnou dokonalost a nekonečný
poklid mořského šumu získáte pod jedinou
podmínkou: už nikdy nepromluvíte. Nabídka,
která se neodmítá. Nebo snad ano?
Odpověď není ani zdaleka tak jednoznačná,
alespoň z pohledu Gabriela, jednoho z návštěv
níků kavárny. Oproti všem očekáváním se jed
noho dne vytratí a zanechá za sebou pouze

vázaná / 216 stran
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román

„

Svět figurín, které jsou přesvědčené o bezmezné
pravdě svých morálních přesvědčení, představuje
další podobu bílého šumu — neměnného proudu
slov, které svou nezpochybnitelností splývají
do nesrozumitelných obrysů.

Foto © Rachel Ezekiel
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Radka Denemarková
A já pořád kdo to tluče

„

A já pořád kdo to tluče jsem
psala před téměř dvaceti lety,
psalo ji mé tehdejší já. Ale nic se
nevyrovná pocitům, když kniha
vzniká. To střídání zoufalství
a radosti. Jsem román, který
právě píšu. Jen v takovém údivu
má cenu psát. Když píšu novou
knihu, začínám od nuly.

Radka Denemarková
(nar. 1968) je česká spisovatel‑
ka, literární historička, scená‑
ristka, překladatelka německých
děl a dramaturgyně. Jako jediná
z českých autorů obdržela cenu
Magnesia Litera ve čtyřech
různých kategoriích — za prózu
(román Peníze od Hitlera, 2006),
publicistiku (románová mono‑
grafie Smrt, nebudeš se báti aneb
Příběh Petra Lébla, 2008), překlad

30

(Herta Müllerová: Rozhoupaný
dech, česky 2010) a knihu roku
(Hodiny z olova, 2018). V roce 2011
vyšel její román Kobold a v roce
2014 Příspěvek k dějinám radosti.
Knihy Radky Denemarkové vychá‑
zejí ve více než dvaceti jazycích.
Foto © Pavel Vácha

A JÁ POŘÁD
KDO TO TLUČE

Stárnoucí divadelní režisér Petr Buch se po desetiletích
v německém exilu vrací do Prahy, aby zde inscenoval
novou hru slavné dramatičky Birgit Stadtherrové. Text
vyvolává bolavé vzpomínky z minulosti, a Buch — jehož
otec byl v padesátých letech obávaným vyšetřovatelem
StB — touží po tom, aby poznal autorku a dozvěděl se, jak
objevila jeho nejtemnější tajemství.
Jurodivý, groteskně napínavý příběh jedné vraždy
a osudového propojení muže a ženy, utopených v pochybnostech samoty, se mohl odehrát kdekoliv. Prostředí
divadla však otevírá jedinečný prostor pro hlubší vášně
i hysterie, v němž navíc jednoho dne spadne opona definitivně. Energickým účinkujícím, pasivním čumilům i zákulisním manipulátorům.
Alternace za naše životy neexistují. Nehrajeme v divadle jednoho herce. Minulost a úzkosti nesvlečeme jako
kostým. I ta sebemenší životní „role“ má být odehrána
svědomitě. Hostující režisér Buch to tuší, spisovatelka
a dramatička Birgit to ví. A kdo ví, bývá umlčen.
Zralá prvotina v sobě skrývá košaté podobenství: potemnělý obraz lidského rodu, kde ďábelský kruh nelze
přetnout.

RADKA
DENEMARKOVÁ

Třetí vydání prozaického debutu
oceňované autorky
Jurodivý, groteskně napínavý příběh jedné
vraždy a osudového propojení muže a ženy,
utopených v pochybnostech samoty, se mohl
odehrát kdekoli. Prostředí divadla však otevírá
jedinečný prostor pro hlubší vášně i hysterie,
v němž navíc jednoho dne spadne opona defi
nitivně: energickým účinkujícím, pasivním
čumilům i zákulisním manipulátorům.

vázaná / 192 stran
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RADKA
DENEMARKOVÁ
HOST

A JÁ POŘÁD
KDO TO TLUČE

„

Forma románu byla v tomto období zásadní, plánovala
jsem trilogii a všechny postavy budoucích knih jsou zde.
A já pořád kdo to tluče, Peníze od Hitlera a Kobold jsou
průzkumem mentality prostoru, v němž jsem se narodila.
Knihy se nečtou snadno, témata nejsou odpočinková. Taková
je trilogie o středoevropském dvacátém století, která
vznikala postupně v průběhu šesti let.
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Emily Itami
Kaligrafie zlomu
Jakou cenu musí mladá Japonka zaplatit, aby
mohla žít podle svých vlastních pravidel?
Mizuki je matka v domácnosti. Má pohledné‑
ho, pracovitého manžela, dvě rozkošné děti
a krásný byt v Tokiu. Na první pohled dokonalý
život, a přesto někdy přemýšlí, jestli se raději
nevrhnout z balkonu než přetrpět další večer
doma a věšet vyprané spodky manželovi, který
s ní ani nepromluví. Tíživá rutina ubíjí a dusí
poslední zbytky svobodomyslné, zcestovalé
ženy, jíž kdysi bývala.

přeložila Tereza
Marková Vlášková
vázaná / 221 stran
vychází v květnu
299 Kč

A pak jednoho deštivého večera potká
úspěšného restauratéra Kijošiho a spolu s ním
znovu objeví svobodu, přátelství, vlastní hlas,
chutě, vůně a elektrizující tep svého milova‑
ného města. Život opět nabývá jasných barev
a splnění dávných snů se najednou nezdá ne‑
možné. Jenže s každým dalším dnem se Mizuki
víc a víc otřásá půda pod nohama a je jasné,
že až přijde zemětřesení, nezůstane kámen
na kameni.

„

Kaligrafie zlomu je pronikavý
komentář k japonským spo
lečenským normám, podle
nichž je žena buď sexuálním
objektem, nebo svědomitou
matkou. Minulý versus současný
život, vábivé touhy versus rodinné
závazky, skutečné já versus
diktát společnosti — a Mizuki
zjistí, že život začíná tam, kde se
tyto protiklady potkávají.
The Washington Post
Emily Itami
vyrostla v Tokiu a vrátila se tam,
když byly její děti malé. V sou‑
časné době žije v Londýně. Živí
se jako novinářka na volné noze
a píše cestopisy. Román Kaligrafie
zlomu (2021) je její prvotina.

Emily Itami

Lyrický příběh o lásce
a ohromující pohled
na střet starých a nových
tradic v současném Tokiu.
RED

Kaligrafie
zlomu
Host

„

Román Kaligrafie zlomu je zároveň moudrý i dojemný —
zosobňuje dokonalé snoubení Sally Rooneyové s raným
Haruki Murakamim a s autorčiným jedinečným pohledem
na manželství, mateřství a soupeřící kulturní očekávání.
Kathy Wangová, spisovatelka

Foto archiv autorky
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Tove Ditlevsenová
Kodaňská trilogie

přeložila Lada Halounová
vázaná / 405 stran
vychází v červnu
429 Kč

Dětství—Mládí—Závislost

Niterná zpověď jedné z nejvýznamnějších
dánských autorek dvacátého století
V Dánsku již kultovní trilogie zavádí čtenáře
do Kodaně mezi třicátými a sedmdesátými
lety dvacátého století. Tove Ditlevsenová
vypráví svůj životní příběh — příběh ženy
z obyčejného dělnického prostředí, odkud
se snažila co nejdříve uniknout do světa
literatury. Kniha vyobrazuje složitá ženská
přátelství, manželství bez citu a porozumění,
mateřství a nechtěná otěhotnění, milostná
vzplanutí, rozpolcení mezi muži, závislost
na alkoholu a drogách, ale především závis‑
lost na psaní.

Autorka se již v sedmnácti letech stala slav‑
nou básnířkou, ovšem věnovala se i psaní novel,
románů, povídek, esejů a především memoárů.
Svůj život ukončila roku 1976 sebevraždou. Ač‑
koli ji soudobá kritika kvůli jejímu dělnickému
původu i prostému faktu, že je žena, nebrala
vážně, Ditlevsenová se nakonec vypracovala
v jeden z nejnaléhavějších hlasů dánské litera‑
tury dvacátého století a se stejnou intenzitou
oslovuje čtenáře po celém světě i dnes.

„

Nezpochybnitelné mistrovské
dílo, takové, jaké dokáže zaplnit
jistý druh vnitřní prázdnoty. […]
Je to trochu jako zjistit, že hrdinky
neapolské tetralogie Eleny
Ferrante opravdu žily.
The New York Times

Tove Ditlevsenová
(1917—1976) patří do kánonu nejvý‑
znamnějších dánských spisovatelek
dvacátého století a ve svých dílech
se pohybuje na hranici autobio‑
grafie a fikce. V době, kdy si vzala
život, byla jednou z nejčtenějších
dánských autorek.
Foto public domain
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Niterná zpověď jedné
z klíčových dánských
autorek 20. století

Tove Ditlevsenová
K
 odaňská trilogie
Dětství Mládí Závislost

host

„

V dnešní individualistické kultuře se spisovatelé tak
často zaobírají vlastním životem, že nás čtení o nich
brzy začne nudit. Jako hotové zjevení oproti tomu stojí
bezohledná zpověď Tove Ditlevsenové z roku 1971 —
autorka je ve svém líčení života v měšťanských normách
zcela nekompromisní, ovšem tato neúprosnost dohání
stejně tak i ji, její manžele a okolí.
Weekendavisen
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Anne‑Sophie
Lunding‑Sørensenová
Tajemství sanatoria
Příběh o nesvobodě, lásce a posedlosti, i o tom,
jak se daří zlu, když moc je slepá
Píše se rok 1928. Do nervového sanatoria na dán‑
ském venkově přijíždí z Vídně doktorka Hannah
Neumannová. Jejím úkolem je zastavit opakující
se sebevraždy, s nimiž si tým rigidního ředitele
neví rady. Hannah studovala u samotného Freuda
a ve staromódně fungujícím sanatoriu začne prak‑
tikovat psychoanalýzu. Společně s ambiciózní
zdravotní sestrou Dagmar se pouští do takřka
detektivní práce a záhy zjistí, že ke všem úmrtím
došlo za úplňku. Celou dobu však musí čelit skep‑
si, kterou její práce vyvolává mezi kolegy, a hledá
útěchu v rodícím se milostném vztahu, jenž se jí
nakonec stane přítěží.
Co měly společného čtyři mladé ženy, které
se utopily v jezeře? Jaké tajemství skrývá němá
pacientka, již trápí hlasy linoucí se ze zdí sana‑
toria? A kolik úplňků Hannah a Dagmar přečkají,
než dojde k další tragédii?

Anne‑Sophie Lunding‑Sørensenová
(nar. 1969) je dánská spisovatelka.
Vystudovala filmová a mediální
studia, a než se pustila do psaní
románů, pracovala v oboru
komunikace a managementu.
Tajemství sanatoria (2020) je
jejím šestým románem.
Foto © Les Kaner
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Takis Würger
Noah

přeložila Kateřina Krištůfková
vázaná / 180 stran
vychází v červnu
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O jednom přeživším

Anne-Sophie
Lunding-Sørensenová

H
O
S
T

„

Historický román o moci a boji žen za rovnost a lásku
Litteratursiden.dk

Historický román o moci a boji
žen za rovnost a lásku. Anne
‑Sophie Lunding‑Sørensenové
se opět daří vykreslit půso
bivé portréty žen, které
mírně vybočují z řady.
Litteratursiden

Pašerák, vězeň, zloděj, námořník, bojovník,
zachránce. Příběh hrdiny.
Ve třinácti letech se Noah Klieger během němec‑
ké okupace Belgie připojil k podzemní organi
zaci a pomáhal pašovat do Švýcarska židovské
děti. V šestnácti přijel za mrazivého rána jako
vězeň do Osvětimi. A ve dvaceti se po osvobození
koncentračních táborů dostal na svobodu. Přežil
tři pochody smrti a čtyři koncentrační tábory
v době, kdy jediné slovo, jediný krok či zvednutá
ruka znamenaly buď život, nebo smrt. I v těžkých
mrazivých hodinách vždy našel naději, spolu
bojovníky, kteří se spolu s ním stavěli na odpor
Němcům, spojence, kteří mu pomáhali krást
brambory, lékaře, který mu zachránil život,
vhodný úskok i poslední pecen chleba.
Takis Würger vypráví životní příběh Noaha
Kliegera od dětství stráveného ve dvacátých letech
minulého století ve Francii přes pobyt v koncen‑
tračních táborech až po angažmá při budování
státu Izrael. Popisuje veliký a dechberoucí příběh.
Příběh, který nesmí být zapomenut.

takis würger

NO
AH

noah

o jednom přeživším

Vzpomínky židovského hrdiny.
Je dobře, že příběh Noaha Kliegera zůstane zachovaný pro další generace.
Dojímavá, emotivní, skvělá kniha.
Jüdische Allgemeine

„
„
host

Chci, aby si lidé vyslechli nebo
přečetli, co se stalo.
Noah Klieger

Takis Würger
(nar. 1985) je německý spisovatel
a investigativní novinář. Jeho
debutový román Klub (2017,
česky 2019) se stal bestsellerem,
stejně jako druhá kniha Stella
(2019, česky 2020) o Židovce
udávající jiné Židy, jež u čtenářů
a kritiky vzbudila nejen obrovský
zájem, ale i kontroverze.

Vzpomínky židovského hrdiny.
Je dobře, že příběh Noaha
Kliegera zůstane zachovaný
pro další generace. Dojímavá,
emotivní, skvělá kniha.
Jüdische Allgemeine

Foto © Sven Döring
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Elena Medelová
Zázraky
Hlad a bolest mají jméno ženy
María a Alicia se narodily v různých dobách,
a přesto se jejich životy podobají: jejich dět‑
ství a dospívání, jejich rané mládí a dosažení
dospělosti. V zásadním momentu svého života
se María přestěhovala z prosté čtvrti na jihu země
do života bez minulosti ve velkoměstě. O několik
desetiletí později učiní stejný krok i Alicia, která
si zvolí život v osamění, sdíleném bytě a s nejis‑
tou prací. Víme, čím se liší, ale… co je spojuje?
Co jim patří a o co přišly? Jakou váhu má v ži
votech rodina a jakou peníze?
Zázraky jsou románem o penězích — o tom,
jak nás definují prostředky, které nemáme. Záro‑
veň je to román o péči, zodpovědnosti a očeká‑
váních. O nejistotě související nikoli s krizí, ale
se sociální vrstvou. A o tom, kdo bude vyprávět
příběhy, které nám pomůžou seznámit se s naší
minulostí a s tím, odkud pocházíme.

Elena Medelová
(nar. 1985) je španělská básnířka,
ředitelka nakladatelství La Bella
Versovia. Její debutový román
Zázraky (2020) se ve Španělsku
okamžitě stal bestsellerem, práva
byla prodána do patnácti zemí
a díky němu jako vůbec první žena
obdržela prestižní literární cenu
Francisca Umbrala.

Překladová beletrie

přeložila Vendula Pazderová
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Elena
Medelová

Zázraky

„
Host

Elena Medelová ukázala,
že umí nejen skládat verše,
ale také napsat román, který
je velmi ambiciózní a který
zachycuje život ve Španělsku
v uplynulých čtyřiceti letech.
Time Out Madrid

Elle Cosimanová
Finlay na zabití
Bláznivá komedie o tom, že opravdový zločin je
o poznání komplikovanější než na papíře
Finlay Donovanová je uštvaná rozvedená matka
a autorka detektivek, před kterou berou nohy
na ramena múzy i peníze. Finlayin život je jeden
velký chaos: termín odevzdání slíbeného rukopisu
se neúprosně blíží a nápady nikde, exmanžel bez
varování propustil chůvu a agentka si chce dát
schůzku v podniku, kam má Finlay zakázaný
vstup (neptejte se).
Stačí jeden náhodně odposlechnutý — a špat‑
ně pochopený — rozhovor, aby žena u sousedního
stolu považovala Finlay za nájemnou vražedkyni
a předložila jí velice lákavou nabídku. Než se Fin‑
lay stihne z nedorozumění vymotat, je až po uši
zapletená do vyšetřování opravdové vraždy. Což
je ovšem skvělý námět na knihu! Jen je třeba
zbavit se všech nitek, které ji spojují s případem…
a jednoho těla.

přeložila Jitka Jeníková
vázaná / 395 stran
vychází v květnu
399 Kč

Elle
Cosimanová

Host
Bláznivá komedie o tom,
že opravdový zločin je o poznání
komplikovanější než na papíře

„

Komedie omylů a zároveň poctivý
thriller… Elle Cosimanová kličkuje
mezi žánry a ironicky komentuje
mateřství a ženský úděl.
Booklist
Elle Cosimanová
vyrostla v městě Washington, vystu‑
dovala psychologii a patnáct let se
živila jako realitní makléřka. Poté
tuto kariéru opustila, aby se mohla
naplno věnovat psaní. Je autorkou
řady oceňovaných young adult
románů a Finlay na zabití (2021)
je její první knihou pro dospělé.
Foto © Powell Woulfe Photography

„

Chytrá, vtipná a překvapivá
Finlay Donovanová je postava,
kterou si zamilujete. Při téhle
jízdě jsem se střídavě smála
a napětím nedýchala.
Megan Miranda,
spisovatelka

Foto © Laura C. Vela
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Krimi

Emmy Abrahamsonová
Jak se zamilovat do muže,
který žije v křoví

Svěží příběh o lásce, odvaze řídit se
srdcem a ochotě dohlédnout za před
sudky a špinavé hadry
Julia žije ve Vídni sama se svým kocourem.
Její dny se točí kolem ubíjející práce, sledování
Chirurgů a snění o tom, jak jednou konečně
zazvoní u dveří své sousedky Elfriede Jelinek
a svěří se jí, že touží jít v jejích šlépějích a stát
se spisovatelkou. Jen kdyby ji tak napadlo něco,
s čím už nestačil přijít někdo jiný. Do té doby
bude muset dál učit přepracované ředitele i děti
přehnaně ctižádostivých rodičů anglicky.
Jednoho dne ji na náměstí v centru osloví
mladý muž. Vtipkuje o Arnoldu Schwarzeneg
gerovi a chce se seznámit. Zdá se téměř dokonalý,
až na jednu drobnost — Ben totiž přespává v křoví.
A přestože okolí nemá pro románek s bezdomov‑
cem žádné pochopení, Julia se do něj přesto vrhne.
Týdny se mění v měsíce a Julia si stále říká, že toto
je jen jedna kapitola jejího života, ne celá kniha.
Když k tomuto příběhu sama napíše i konec, nic jí
přece nemůže ublížit. Ale co kdyby ho nenapsala?

přeložila Romana Švachová
vázaná / 220 stran
vychází v březnu
329 Kč

Emmy Abrahamsonová

Host

„

Čong Judžong
Sedm let temnoty
Jak daleko jsou lidé schopni zajít,
aby se mohli pomstít?
Když je v přehradě Serjong kousek od zapadlé
korejské vesnice nalezena mrtvá mladá dívka, po‑
licie okamžitě zahájí vyšetřování. Současně s tím
se tři muži ocitají uprostřed důmyslné hry na koč‑
ku a myš. Dívčin otec Jongdže a dva zaměstnanci
ostrahy z vodohospodářské správy mají ohledně
oné noci každý co skrývat. Všichni se snaží vy
pátrat, co se dívce stalo, aniž by prozradili svá
pečlivě střežená tajemství. Otevřená konfrontace
na přehradě vyústí v obrovskou tragédii, jeden
z mužů je obviněn z vraždy a poslán do vězení.
Sedm let žije Sowon, syn odsouzeného,
ve stínu otcova šokujícího, nevysvětlitelného
zločinu. Kamkoli přijde a cokoli udělá, všude ho
vnímají stejně: je synem masového vraha. Jakmile
Sowon obdrží balíček slibující vysvětlení toho,
co se tenkrát u přehrady Serjong stalo, musí čelit
nebezpečí, o němž dosud neměl ani ponětí.

Tenhle nepředvídatelný příběh
o lásce je protilátkou na všechny
ty dojáky, které před Valentýnem
bez ustání dávají v televizi.
Elle Canada
Emmy Abrahamsonová
(nar. 1976) je švédská spisova‑
telka, režisérka a herečka, která
potkala svého manžela, když žil
na ulici. Kniha Jak se zamilovat
do muže, který žije v křoví (2018) je
beletrizovanou verzí jejich příběhu.
Ve Švédsku se stala bestsellerem
a právě se připravuje její filmové
zpracování.

Čong Judžong
je přední jihokorejská autorka
psychologických thrillerů. Její
knihy se dočkaly vydání v téměř
dvaceti zemích a román Sedm let
temnoty (2011) zařadil německý list
Die Zeit mezi deset nejlepších krimi
románů roku 2015.

přeložila Petra Ben-Ari
vázaná / 548 stran
vychází v únoru
449 Kč

Čong Judžong

„

Host

Sedm let temnoty je úžasně
působivý román — popis
nočního potápění zatopenou
vesnicí je opravdu mistrovský.
A s ústředními tématy domácího
násilí, alkoholismu a nesplněných
snů autorka nakládá citlivě
a zároveň nekompromisně.
The Guardian

Foto © An Sang-mi

Foto © Jenny Bäcklin
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Jussi Adler‑Olsen
Chlorid sodný
Carl Mørck a oddělení Q se vrací s již
devátým případem.
Šéf oddělení vražd Marcus Jacobsen se setkává
se svým nejlepším vyšetřovatelem Carlem Mørc
kem nad případem, který na něj hluboce zapůso‑
bil. Zaměstnancům oddělení Q začne růst pod
rukama nepříjemná spleť případů. Zvláštní úkol
donutí Carla, Asada, Rose a Gordona, aby se
semkli pevně dohromady.
Poté co se oddělení Q ponoří do vyšetřo‑
vání úmrtí výrazných osobností, která byla
zatím považována za sebevraždy nebo neštěstí,

přeložila Kristina Václavů
vázaná / 465 stran
vychází v červnu
429 Kč

odhalí v nich daleko horší vzorec jednání a vše
nasvědčuje tomu, že zanedlouho zemře další
člověk. Aby zabránili kruté smrti, pustí se v ob‑
tížné době proticovidových opatření s typickou
dávkou humoru a soudržnosti do zavilého boje
o čas. Jenže mezitím se z Carlovy minulosti jako
had, který konečně zavětřil svou kořist, vynoří
docela jiný případ.

Jussi

„

Jussi Adler‑Olsen píše
s obrovským nasazením
a energií a jeho schopnost
propojit všechny ty různorodé
zápletky je nedostižná.
Dagbladenes Bureau

Jussi Adler‑Olsen
(nar. 1950) pracoval jako novinář, re‑
daktor a nakladatel. Čtenářskou oblibu
si získal především sérií detektivních
románů o oddělení Q, která čítá už de‑
vět dílů. Charakteristickým znakem
autorova stylu a jistě i jedním z důvodů
jeho obrovského mezinárodního úspě‑
chu je osobitý smysl pro humor, nad‑
hled a ironie. Jeho knih se celosvětově
prodalo už dvacet pět milionů výtisků.

„

devátý případ
carla mørcka
z oddělení q

Adler‑Olsen stále hraje jako virtuos s navzájem se
překrývajícími dějovými zvraty a sebejistým psaním
napříč širokým spektrem tónů.
Jyllands‑Posten

Foto © Bjarke Johansen
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Michael Hjorth, Hans Rosenfeldt
Kdo seje vítr
Sebastian Bergman a jeho kolegové
z kriminálky jsou zpátky na scéně!
Uběhly tři roky. Vanja Lithnerová převzala ve‑
lení stockholmské kriminálky a prvním úkolem
jejího nového týmu je vypátrat ostřelovače, který
třemi vraždami během několika dnů děsí Karls
hamn. Policie nemá stopy ani svědky a zdá se,
že vrah si své oběti vybírá náhodně. Tou příští
tedy může být kdokoli z místních.
Sebastian Bergman se stal dědečkem, roz‑
hodl se pro klidnější život a pracuje na částečný
úvazek jako psychoterapeut. Když ho ale požádá

o pomoc jeden z přeživších tsunami z roku 2004,
během níž Sebastian sám přišel o ženu a dceru,
obrátí to jeho svět vzhůru nohama.
Nastávající otec Billy se rozhodne,
že už nikdy nedá průchod svým utajeným
temným touhám. Minulost ho však dožene.
Otázka zní, jak daleko je Billy schopen zajít,
aby se vyhnul odhalení.

„

Hjorth a Rosenfeldt dokázali
téměř nemožné. Jejich prózy
pulzují životem a jejich postavy
se nadlouho zabydlí ve vašich
myslích a srdcích. Hlavního hrdinu
si zamilujete navzdory jeho
povaze a zápletky jsou zamotané
tak, že nevyjdete z údivu.
Severskedetektivky.cz

Michael Hjorth
(nar. 1963) je jedním z nejvýznam‑
nějších současných skandinávských
scenáristů a producentů. Je spolu‑
zakladatelem produkční společnosti
Tre Vänner. Hjorthova tvorba se
pohybuje napříč žánry, od komedií
přes horory až k detektivkám.
Foto © appendixfotografi

Hans Rosenfeldt
(nar. 1964) pracoval jako ošetřo‑
vatel lvounů, řidič, učitel a herec.
Od roku 1992 se věnuje televizní
tvorbě. Napsal scénáře k dvaceti tele‑
vizním seriálům včetně mezinárodně
úspěšného seriálu Most (Bron). Po‑
dílel se rovněž na přípravě rozhla‑
sových pořadů. V roce 2020 vydal
román Léto vlků (česky 2021), první
díl nové krimi série Haparanda.

přeložila Petra Hesová
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vychází v březnu
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Kdo seje
vítr

Od scenáristy
úspěšného
seriálu Most

„

Je zcela zřejmé, že autoři své řemeslo ovládají. Jsou
odborníci na napětí a neustále překvapují čtenáře novými
zvraty a stopami v policejním vyšetřování.
DAST Magazine

Foto © Anders Thessing
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Stine Boltherová, Line Holmová
Pro dítě to nejlepší
Padesát let starý případ a vražda vysokého
funkcionáře spolu na první pohled nesouvisejí.
Na ten druhý už ano.
Maria Justová pracuje jako historička pro
Policejní muzeum v Kodani. Právě když
dokončuje přípravu výstavy o nevyřešených
vraždách za posledních sto let, někdo brutál‑
ním způsobem zabije generálního tajemníka
Červeného kříže.
Vyšetřovatelé Mikael Dirk a Frederik Dah
lin nemají k dispozici mnoho stop, případ však
rozpoutá mediální bouři a začnou se o něj
zajímat i politické špičky. Vedení požaduje
výsledky a vyšetřovatelům kromě nedostatku

vodítek komplikuje práci i to, že jsou každý
z úplně jiného těsta.
Když Maria náhodou objeví spojitost mezi
smrtí generálního tajemníka a dvaapadesát
let starým nevyřešeným případem dvojité
vraždy na kodaňském předměstí, zaplete se
do vyšetřování v nejvyšších kruzích, které vede
až k jedné z nejhanebnějších kapitol dánských
dějin. Především se však netušeně dostane
i do hledáčku vraha.

„

Holmová a Boltherová nabízejí
mnohem víc než jen poutavé
čtení, dopodrobna znají policejní
práci a vědí, že politici někdy
zapomínají, co je ve snaze
o udržení moci ještě přípustné.
Je skvělé, že se dostáváme
k natolik zajímavému tématu,
důležitější však je, že autorky
dokážou udržovat napětí a daří se
jim to… Ano, finále je strhující.
Dagbladenes Bureau
Stine Boltherová
(nar. 1976) je novinářka a repor‑
térka. Pracuje i jako televizní
a rozhlasová moderátorka a na‑
psala osm románů z detektivního
prostředí.

přeložila Magdalena Jírková
vázaná / 529 stran
vychází v dubnu
399 Kč

Line Holmová
(nar. 1975) je novinářka a spisova‑
telka. Píše pro deník Berlingske
a byla nominována na Cavlingovu
cenu. Pro dítě to nejlepší (2020) je
její šestá kniha.

KRIMI

HOST

PRO DÍTĚ
TO NEJLEPŠÍ

„

Autorky se ponořily do starého dánského
kolonialistického skandálu a naroubovaly na něj
nejmodernější skandinávskou krimi.
Jyllands‑Posten

Foto © Thomas Howalt Andersen
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Jane Harperová
Ztracený v pustině
Proč se ze tří bratrů vrhne do náruče smrti ten,
který má vše, co jen si může přát?
Nathan, nejstarší z bratrů Brightových, dobře
ví, jak tvrdý je život v nekonečném austral‑
ském vnitrozemí. Osamělost tam znamená
smrt. Nejbližší sousedé mohou být hodiny cesty
daleko a před spalujícím žárem není úniku. Ví to,
protože po rozvodu a neshodách s příbuznými
opustil rodinnou farmu a protlouká se životem
sám — na rozdíl od svého bratra Camerona. Ten
úspěšně vede rodinný ranč, má milující manžel‑
ku, dvě rozkošné dcerky a obdiv nejmladšího
bratra Bennyho.

přeložila Alžběta Kalinová
vázaná / 376 stran
vychází v lednu
399 Kč

Proto Nathan nedokáže uvěřit zprávě,
že Cameronovo tělo bylo nalezeno u osamělého
náhrobního kamene v pustině, a navíc se zdá,
že se vydal vstříc smrti dobrovolně. Po dlouhé
době se tedy Nathan vydává zpět na rodinnou
farmu, aby uctil bratrovu památku. Jenže brzy
ho začnou přepadat pochybnosti a nezbývá mu
než se ponořit do minulosti a prozkoumat stará
rodinná tajemství i křivdy, které by bylo lepší
nechat spát.

„

Třetí román Jane Harperové
je zatím její nejlepší — půso
bivý příběh o osamělosti,
zármutku a vykoupení.
The Times

ZTRACENÝ
V PUSTINĚ
Tři bratři, jedna
smrt a žádné
odpovědi

Od autorky
bestselleru
Sucho

THRILLER
HOST

Jane Harperová
(nar. 1980) pochází z Velké
Británie, od roku 2008 žije v aus‑
tralském Melbourne. Třináct let
pracovala jako novinářka ve Velké
Británii a Austrálii. Čtenářskou
oblibu si získala svými knihami
s agentem Aaronem Falkem.
Ztracený v pustině (2018) je její
první samostatný román.

„

Krajina v tomto románu je ještě nepřátelštější, cizejší
a působivější než v Suchu a Harperová své nepočetné,
ale skvěle vykreslené postavy vede k rozuzlení, z něhož
navzdory horku australské pustiny mrazí.
The Observer

Foto © Nicholas Purcell
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Femi Kayode
vystudoval v Nigérii klinickou psycho
logii a svou profesní kariéru zahájil
v reklamě. Je autorem a scenáris‑
tou několika úspěšných televizních
pořadů a absolvoval obor tvůrčí
psaní na University of East Anglia.
Se svou ženou a dvěma syny žije
v namibijském Windhoeku.
Foto © Nicholas Louw
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FEMI KAYODE

HLEDAči
SVěTLA

„

H OST

Vypátrat motiv vraždy spáchané na očích
veřejnosti mělo být snadné. Někdo však
nechce, aby pravda vyšla najevo.
Ve východonigerijském univerzitním městečku
Okriki jsou zlynčováni a zaživa upáleni tři
vysokoškoláci a vše je zachyceno na sociálních
sítích. Nyní, téměř o dva roky později, stojí
forenzní psycholog Philip Taiwo před prostým
úkolem — zjistit, proč byla trojice zavražděna.
Když Philip přijímá zakázku od otce jedné
z obětí, nečeká žádné složitosti — stačí položit
pár otázek policii a místním lidem, navštívit místo
činu a z pohodlí hotelového pokoje sepsat zprávu.
Jenže realita, s níž se Philip po svém příjezdu
do Okriki setkává, je značně odlišná. Naráží
na nepřátelsky naladěné město, které se k tragédii
již nechce vracet, i na nespolupracující poli‑
cisty, a dostává se tak do přímého střetu s míst
ními i s univerzitou. Brzy začne být jasné, že si
někdo nepřeje, aby se Philip o případ zajímal —
a udělá všechno pro to, aby jeho pátrání zastavil.

přeložil Pavel Bakič
vázaná / 379 stran
vychází v únoru
399 Kč

K D O V R A Ž D I L , V Ě D Í V Š I C H N I . N I K D O A L E N E T U Š Í PR OČ .

Femi Kayode
Hledači světla

Krimi

Originální a strhující thriller,
který mistrovsky zkoumá
doutnající historické napětí
v současné Nigérii, roli so
ciálních médií a spletitosti
přátelských i rodinných vztahů.
Lauren Wilkinsonová, spisovatelka

„

Philip Taiwo je protagonista,
s nímž se chci setkat znovu,
a celé prostředí knihy je skvěle
vykreslené. Chytrý, napínavý
a naprosto pohlcující román.
Will Dean, spisovatel

Mons Kallentoft
Poslouchej, jak
šeptám
Kam až je zoufalý otec ochoten zajít v pátrání
po ztracené dceři? Pokračování románu Dívej se,
jak padám.
Tim Blanck se vrátil do Stockholmu za svou
ženou Rebekou a jejich novorozenou dcerkou
a snaží se vyrovnat se životem bez starší dcery
Emme. Brzy ovšem zjistí, že při svém pátrání
na Mallorce možná došel k mylnému závěru —
Emme zřejmě není mrtvá.
Tim si nedokáže dál ve Stockholmu hrát
na šťastnou rodinku. Slib, že po Emme nikdy
nepřestane pátrat, ho donutí odletět zpět
na Mallorku. Emminu případu se dostane nové
pozornosti a Tim se odhodlaně pouští do dalšího
pátrání. Jeho vlastní svědomí ale podstupuje
zkoušku. Dostane možnost získat důležité
nové informace výměnou za špinavou práci pro
nechvalně proslulého mafiánského kmotra, ovšem
kvůli tomu se Tim stane cílem organizovaného
zločinu. Jeho život je v ohrožení, ale zároveň se
Tim blíží zjištění, co se s Emme doopravdy stalo.
Je možné, že se nakonec dopátrá pravdy a najde
svoji dceru živou?

Mons Kallentoft
(nar. 1968) je původní profesí no‑
vinář. Proslavil se sérií knih o kri‑
minální inspektorce Malin Forsové,
která čítá již třináct dílů. Román
Poslouchej, jak šeptám (2020) za‑
vršuje duologii z Mallorky, jejíž
první díl Dívej se, jak padám vyšel
v roce 2019 (česky 2021).
Foto © Pär Olsson

přeložila Hana Švolbová
vázaná / 325 stran
vychází v dubnu
369 Kč

„

Tento román je trefa do černého,
rozhodně Kallentoftova nejlepší
kniha. Její zápletka je skvěle vy
stavěná a všechno zapadne na své
místo přesně tak, jak má, v úplně
poslední dechberoucí minutě.
Bokprataren

„

Napětí, zoufalství, láska a svědomí,
všechny emoce jsou v tomto vynikajícím
románu přímo hmatatelné. Čtenář běží
po Timově boku ve stále zoufalejším
honu za pravdou o tom, co se
vlastně stalo jeho dceři.
Bokens betyg
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Peter May
Noční brána
Enzo Macleod se vrací vyřešit dvě vraždy, které
od sebe dělí celých sedmdesát let.
V ospalé francouzské vísce vytrhnou kořeny
vyvráceného stromu ze země mrtvolu muže s pro‑
střelenou hlavou. O týden později je v nedalekém
domě chladnokrevně zavražděn známý umělecký
kritik. Obě vraždy však od sebe dělí více než
sedmdesát let.
Forenzní odborník Enzo Macleod je požá‑
dán, aby ohledal místo první vraždy, a než se
naděje, pomáhá i s vyšetřováním druhého případu.
Začínají se odvíjet dva příběhy — jeden z minulosti,
z let válečné okupace Francie, kdy funkcionáři
třetí říše zatoužili po vrcholném díle evropského
umění, Moně Lise. Druhý příběh se odehrává
v současnosti, na podzim roku 2020, kdy se
Francie zmítá v druhé vlně covidové pandemie.
Je možné, že by spolu oba případy nějak souvi‑
sely? A kam až sahá řetězec událostí, který začal
ve chvíli, kdy se ředitel pařížského Národního
muzea Jacques Jaujard rozhodl zachránit mistrov‑
ská díla z Louvru před nacistickým rabováním?

Peter May
(nar. 1951) je skotský spisovatel
žijící ve Francii. Celosvětové re‑
nomé si získal sérií čínských thril‑
lerů a také trilogií z ostrova Lewis.
Román Noční brána (2021) je již
sedmým dílem Mayovy úspěšné
detektivní série Akta Enzo.
Foto archiv Host

přeložila Linda Kaprová
vázaná / 451 stran
vychází v květnu
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PETER MAY
NOČNÍ BRÁNA
AKTA ENZO VII

HOST

„

OD AUTORA
BESTSELLEROVÉ TRILOGIE
Z OSTROVA LEWIS

Noční brána přenáší čtenáře v čase
i prostoru napříč celou Evropou.
Peter May využívá své důvěrné
znalosti Skotska i francouzského
venkova, takže tato místa působí
v knize jako živá. Skvělé čtení plné
fascinujících postřehů o dějinách.
The Scotsman

Cara Hunterová
Celá pravda
Ona dává všanc svoji kariéru, on může přijít
o všechno. A přesto jeden z nich lže.
Když se tým inspektora Adama Fawleyho
začne zabývat obviněním ze sexuálního
obtěžování na Oxfordské univerzitě, všichni
si myslí, že dobře vědí, o co půjde. Záhy však
zjistí, že se hluboce mýlili.
Protože tentokrát je obviněna žena, úspěšná
akademička a špička ve svém oboru, a obětí je
pohledný student, dobře stavěný hráč ragby. Při
vyšetřování se však začínají objevovat rozpory
ve výpovědích obou stran a zdá se, že čistý štít
nemá ani jedna z nich.
Celá aféra se navíc začíná propírat na so‑
ciálních sítích, a tak inspektor Fawley musí při
pátrání po pravdě závodit s časem. Netuší však,
že hlídat by si měl především své nejbližší. Jeho
rodinu začínají dohánět stíny minulosti — v po‑
vzdálí někdo trpělivě čeká na příležitost, jak se
Fawleyho jednou provždy zbavit…

přeložila Markéta Polochová
vázaná / 439 stran
vychází v únoru
399 Kč

Cara
Hunterová
Pátý případ inspektora Fawleyho
Sexuální obtěžování
na akademické půdě.
Je vám jasné, jak to bylo?
Zamyslete se znovu.

Celá
pravda

Více než

1 milion
prodaných
výtisků
série

„

HOST

Momentálně nejoriginálnější,
nejpoutavější a nejpřesvědčivější
britská autorka krimi. Tato
kniha je nervy drásající,
překvapivá a brilantní.
John Marrs, spisovatel
Cara Hunterová
je spisovatelka žijící v britském
Oxfordu, z něhož udělala i dějiště
svých kriminálních románů. Série
s inspektorem Adamem Fawleym se
jen ve Velké Británii prodalo přes
milion výtisků, vychází v sedma‑
dvaceti jazycích a v současné
době se připravuje její televizní
zpracování.

„

Knihy s inspektorem Fawleym
jsou lepší a lepší! Absolutní
vrchol v rámci krimi.
Simon Lelic, spisovatel

Foto © Justine Stoddart
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Silvia Moreno‑Garciová
A noc byla jako samet
Napínavý noirový příběh prodchnutý
atmosférou Mexika sedmdesátých let
a nezbytným cigaretovým kouřem
Nepravděpodobnou hrdinkou příběhu se proti
své vůli stává sekretářka Maite, která ze svého
fádního života utíká k vysněným dobrodruž‑
stvím a romantickým komiksům. Jednoho
dne ji její sousedka, půvabná studentka umění
Leonora, požádá o výpomoc. Dívka však
vzápětí beze stopy zmizí a Maite se ji vydává
hledat. Přitom proniká do prostředí studentské‑
ho hnutí a disentu.
Není však jediná, kdo se snaží Leonoru
vypátrat. Elvis, mladý muž z oddílu Jestřábů,
má za úkol brutálně rozprášit protesty vůči
vládě. Se svou láskou k rokenrolu a svébytným

Silvia Moreno‑Garciová
je mexicko‑kanadská autorka fantas‑
tiky. Pracuje jako redaktorka a editor‑
ka antologií, píše pro The Washington
Post a The New York Times. Je autor‑
kou několika románů. Její doposud
nejúspěšnější román Mexická gotika
(2020, česky 2021) se okamžitě po vy‑
dání stal bestsellerem — práva se pro‑
dala do deseti zemí a v současnosti se
připravuje jeho seriálová adaptace.

etickým kodexem také nezapadá, na pokyn
tajemného šéfa se však pustí do pátrání po zmi‑
zelé dívce. Brzy se mu do cesty připlete Maite.
Spojuje je nejen láska k hudbě, ale také hluboká
osamělost, která oba neustále provází.
Maite i Elvis, kteří spolu pronikají do spleti
intrik, násilí, špionáže a války bezpečnostních
služeb, zjišťují, že se jim dění vymyká z rukou
a pátrání po pohřešované dívce se může v jedi‑
ném okamžiku změnit v boj o život.

přeložila Ivana Svobodová
vázaná / 320 stran
vychází v květnu
369 Kč

Silvia Moreno - Garciová

„

A noc byla jako samet je noir se
srdcem ze zlata; je to vyprávění,
v němž empatie, kterou cítíme
k postavám, nakonec odhaluje dů
ležitou pravdu: Moreno‑Garciová
je nejen talentovaná vypravěčka,
ale také neuvěřitelně vše
stranná autorka.
NPR

Host

„

Strhující příběh, který je stejně zábavný jako tajemný.
Postavy jsou fascinující, tón svěží a romantický a celé
je to zabaleno do záhadného příběhu s nečekanými
zvraty. Silvia Moreno‑Garciová je autorka, jejíž díla se
automaticky dostanou na váš seznam „must‑read“.
USA Today

Foto © Martin Dee
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Marek Dvořák
Bastard bohů
Mystický fantasy román ze světa, který
nenávratně mizí
Časy se mění. Tam, kde dřív ležela nehostin‑
ná divočina, rostou místo vykácených stromů
osady. Kámen nahradil kov, na mořích přibývá
lodí a sever, vždy divoký a zuřivý, již nemá sílu
odolávat nájezdům nepřátel. Poslední barbarské
kmeny se vrhají do marného boje proti pokroku
a civilizaci a umírají v zapomnění.
Judok a Lugh, dva válečníci z prastarého
kmene Černých běžců, začínají chápat, že jejich
doba už minula. Chtěli by tomu vzdorovat, ale

vázaná / 300 stran
vychází v dubnu
349 Kč

změna je jako rozbouřená řeka — nejde ji jen tak
zastavit. Jakou cenu ještě mají jejich tradice?
Jakou mocí disponují jejich zapomenutí bohové?
Za co má vůbec smysl zemřít?
Jenže osud má navzdory jejich pochybám
a modlitbám své vlastní plány a ani ten nejlsti‑
vější šaman nyní neví, co ho čeká. Dokážou se
oba hrdinové ubránit všem nástrahám a vybojo‑
vat si své místo v novém světě?

„

Marek Dvořák propojuje fantasy
s kmenovými legendami a vytváří
tak poutavý mýtus dávno minulého
fiktivního světa, který se však tomu
našemu až děsivě podobá.

Marek Dvořák
(nar. 1987) pochází z Boskovic.
Po absolvování Pedagogické
fakulty Masarykovy univerzity
začal pracovat jako redaktor
a této profesi se věnuje dodnes.
Debutoval dark fantasy novelou
Nesvatý otec (2017). Poté se vrhl
na literární soutěže; nejprve si
připsal druhé místo v Tovaryších
kalamáře s hororovou povídkou
„Jakub se už ničemu nediví“ (Bůh
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černého lesa, 2018) a téhož roku
zvítězil v soutěži Zlatá zebra sci‑fi
povídkou „Matematický mozek“
(vyšlo ve sborníku soutěže). Jednu
fantasy povídku, „Úsvit Soumraku“,
publikoval také v XB-1. Je ženatý,
má malého syna a ve volném
čase se věnuje hlavně hraní
deskových her.
Foto archiv autora

Ukázka z knihy
Zpívali dlouho. Už muselo být k ránu; hou‑
kání sov nahradilo švitoření drozdů, pěnkav,
lejsků a dalších ptáků, kteří dávali najevo,
že přežili noc a jejich území má stále právo‑
platného majitele. Brzy se začne rozednívat.
Judok byl ztuhlý a potřeboval by se protáh‑
nout, ale nemohl. Píseň ještě neskončila.
Starý šaman už musel být také unaven, přesto
se znovu a znovu nadechoval, aby pokračoval
v mantře.

Lesní klid náhle přerušilo zařvání, které se
rozléhalo široko daleko. Judok málem nadsko‑
čil, jak se lekl. Znělo to jako nějaká šelma, snad
jeskynní lev, medvěd nebo puma. Ale především
měl pocit, že se ten zvuk ozval kousek od něj,
jako by nějaká obrovitá kočka číhala ve větvích
jedle a chystala se na něj skočit, zlomit mu vaz
a prokousnout hrdlo.
Šaman náhle přerušil zpěv a sundal si masku.
„Přišel čas,“ oznámil. „Pojď.“
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R. F. Kuangová
Maková válka
Vyškolili ji pro válku. Ona ji hodlá ukončit.
Když Rin složila kche‑ťü — zkoušky určené pro
nejnadanější žáky v říši — na výbornou, byl to
šok pro všechny: pro hodnotitele neschopné
uvěřit, že válečná sirota z provincie Kohouta by
mohla projít bez podvádění, pro Rininy poruč‑
níky, plánující svou svěřenkyni vhodně provdat
a přijít touto cestou k bohatství, i pro samotnou
Rin. Té došlo, že se konečně osvobodila ze ži‑
vota v porobě. To, že se dostala na Sinegard —
nejprestižnější vojenskou akademii v Nikanu —,
bylo ještě překvapivější.
Ale překvapení nejsou vždy příznivá. Být
na Sinegardu snědá venkovská holka z jihu totiž
není lehké. Rin při boji s předsudky soupeří‑
cích spolužáků zjistí, že oplývá smrtonosnou,
nadpřirozenou mocí — vlohami pro bezmála
bájné umění šamanství. Při důkladnějším po‑
znávání svého nadání se navíc dozví, že bohové,
považovaní za dávno mrtvé, jsou živí až příliš

R. F. Kuangová
(nar. 1996) je čínsko‑americká
autorka fantasy. Narodila se v Číně
a v roce 2000 emigrovala s rodiči
do USA. V současnosti studuje
na univerzitě v Cambridgi a za‑
bývá se moderní čínskou historií.
Debutovala románem Maková
válka (2018), jehož práva se pro
dala do devatenácti jazyků. Na svůj
debut navázala dvěma pokračová‑
ními — The Dragon Republic (Dračí
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přeložila Daniela Orlando
vázaná / 535 stran
vychází v únoru
499 Kč

a na ovládnutí jejich schopností závisí víc než
jen přežití ve škole.
V nikanské říši totiž vládne mír, ale
za úzkým mořem stále číhá Mukenský svaz.
Ten po první makové válce okupoval Nikan
celá desetiletí a ve druhé prohrál vládu nad
světadílem jen tak tak. A zatímco se větši‑
na obyvatel v klidu věnuje svým životům,
někteří vědí, že třetí maková válka může
vzplanout kdykoli…

MAKOVÁ
VÁLKA

Skvostné, podivuhodné,
brilantní, úžasné… Pokud
máte rádi temnou fantasy pro
dospělé, určitě sáhněte po tomto
mistrovském díle její nejmladší
a možná nejtemnější dcery.
The Fantasy Book Review

republika, 2019) a The Burning God
(Hořící bůh, 2021). Za svou trilogii
získala cenu Astounding Award
(nejlepší mladý autor v rámci
cen Hugo) a byla nominována
na ceny Hugo, Nebula a World
Fantasy Award.
Foto © Kobi C. Felton

„

R. F. Kuangová

Host

Pokud máte rádi temnou
fantasy pro dospělé,
určitě sáhněte po tomto
mistrovském díle
její nejmladší a možná
nejtemnější dcery.
The Fantasy Book Review

„

Maková válka R. F. Kuangové je studií snad každého
druhu násilí. […] Kniha začíná jako epický bildungsroman,
a právě když si myslíte, že už nemůže být temnější,
tak se to stane. Kuangová vychází z východoasijských
dějin, včetně brutality druhé čínsko‑japonské války,
a vytváří naprosto jedinečný zážitek.
The Washington Post
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Fonda Leeová
Nefritové město
Dva klany, jeden zdroj moci
Nefrit — nerost, který propůjčuje válečníkům
nadlidskou sílu a rychlost — je hybnou silou
a esencí ostrova Kekon. Ctihodní bojovníci,
Zelené kosti, jako je rodina Kaulů, ho už celá
staletí používají k umocnění svých schopností
a obraně ostrova před invazemi cizích národů.
Nyní už válka ustala a svůj vliv nad hlavním
městem Kekonu musí všemi prostředky upevňo‑
vat nová generace Kaulů. Jejich jediným cílem je
ochrana vlastního teritoria, ovládnutí obchodu
s nefritem a obrana čtvrtí pod jejich dohledem.
V rychle se rozvíjející nové zemi už není pro
starodávné tradice místo.

přeložil Filip Drlík
brožovaná / 540 stran
vychází v červnu
449 Kč

Když se nečekaně objeví nová droga, která
umožní komukoli — i cizincům — nosit nefrit,
potlačované napětí mezi Kauly a rodinou Aytů
přeroste v otevřené násilné střety na život
a na smrt. Výsledek klanové rozepře stanoví
budoucnost všech Zelených kostí, všech staro‑
dávných klanů, od nejúctyhodnějšího patriarchy
až po posledního pouličního pěšáka — a také
celého Kekonu.

„

Nefritové město přináší barvitě
prokreslenou originální fantasy,
podpořenou poctivým budováním
světa. Zároveň čtenářům poskytuje
pronikavý pohled na to, co lidé
musí obětovat, ve společnosti
založené na podmíněné loa
jalitě a bojovém výcviku.
Strange Horizons

Fonda Leeová
(nar. 1979) je kanadsko‑asijská
autorka sci-fi a fantasy. Narodila
se a vyrůstala v Kanadě, věnuje se
bojovým uměním, v nichž drží
černý pás. Žije s rodinou v Port‑
landu. Dříve napsala několik sci‑fi
YA románů. Za svou první knihu
pro dospělé Nefritové město (2017)
získala World fantasy award a vy‑
sloužila si oblibu u kritiků i fanouš‑
ků. Na úspěch navázala v roce 2019
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románem Nefritová válka a sérii
zakončí v roce 2021 knihou Nefri
tový odkaz.
Foto © Elena Rose photography

Fonda Leeová

Strhující příběh krve,
cti, rodiny a magie.
NPR

Host

„

Ve stylu Nefritového města se
mísí Legendy Korry s Gangy
New Yorku a notnou dávkou
hongkongských akčních filmů.
Leeové postavy jsou pronikavě lid
ské, mají ctnosti svých nedostatků
a nedostatky svých ctností.
Tor.com

„

Nefritové město je strhující
příběh krve, cti, rodiny a magie,
okořeněný nečekaně něžnými
konturami postav.
NPR
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Fantasy

P. Djèlí Clark
Vládce džinů
Steampunková urban fantasy z alter
nativní historie
Někdy kolem roku 1872 otevřel záhadný mys‑
tik al‑Džáhiz v Káhiře portál, kudy se do světa
vrátili džinové a magie. Tím byl urychlen po‑
krok lidstva a Egypt se stal po technologické
i magické stránce světovou velmocí.
Roku 1912, v předvečer mírového
summitu, na němž egyptský král hodlá
odvrátit hrozící válečný konflikt v Evropě,

přeložil Jakub Němeček
vázaná / 450 stran
vychází v červnu
429 Kč

dojde v Gíze k hromadné vraždě spáchané
magickým způsobem. Pachatel, záhadný
muž se zlatou maskou, tvrdí, že je zmizelý
al‑Džáhiz, který se vrátil zpět. Vyšetřování se
ujímá mladá, ale již proslulá agentka Fátima,
zvláštní vyšetřovatelka ministerstva alchymie,
kouzel a nadpřirozených entit…

„

Clark obratně zkoumá
kolonialismus a dějiny v působivém
prostředí Káhiry, která je další
postavou této nádherné kombinace
mysteriózní detektivky, fantasy
a romance. Dopřejte ji milovníkům
alternativní historie i čtenářům
detektivek, kteří mají rádi
jistou dávku magie.
Booklist

P. Djèlí Clark
se narodil a žije v New Yorku,
avšak dětství strávil v rodné
zemi svých rodičů, na ostrovech
Trinidad a Tobago. Je autorem no‑
vel The Black God’s Drums (Bubny
černého boha, 2018), za kterou
získal cenu Alex Award 2019 udě‑
lovanou Americkou knihovnickou
asociací, The Haunting of Tram
Car 015 (Děsy z tramvaje 015, 2019)
a A Dead Djinn in Cairo (Mrtvý
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džin v Káhiře, 2016). Za povídku
The Secret Lives of the Nine Negro
Teeth of George Washington (Taj‑
ný život devíti černošských zubů
George Washingtona, 2018) získal
ceny Nebula i Locus. Vládce džinů
(2021) je jeho prvním románem.

P. Djèlí Clark
„Chytrá a hříšně zábavná steampunková záhada
s dokonalou rovnováhou humoru a citu.“
S. A. Chakrabortyová, spisovatelka

HOST

„

Brilantní příběh s vynikajícími popisy a poutavou
zápletkou. Zatraceně příjemná kniha, kterou vřele
doporučuji každému, kdo hledá skvělou fantasy
detektivku. Nemůžu se dočkat, až si přečtu další díl.
Grimdark Magazine

Foto © Le Image Photography Brooklyn
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Fantasy

Sci-fi

Sam Hawkeová
Říše zrady

přeložila Alžběta Lexová
vázaná / 700 stran
vychází v květnu
469 Kč

Pokračování epické fantasy série nabité
politickými intrikami
SAM
Jed byl pouze začátek… Od povstání, které
HAWKEOVÁ
rozervalo Sjonu na kusy, uběhly dva roky, avšak
tajemného nepřítele, který lid tehdy rozeštval,
se nepodařilo nikdy vypátrat.
Rada i občané doufají, že hrozba definitivně
pominula, ale sourozenci Jovan a Kalina Oro‑
maniovi, strážci kancléře i celé země, vědí své.
Nepřítel jen čeká na další příležitost.
Zatímco Jovan hledá stopy v sérii úmrtí
a zdánlivě nesouvisejících událostí, Kalina se
pouští do zrádných vod politiky, protože mstivý
protivník by se mohl ukrývat i mezi princi, vévody
a šlechtičnami, kteří se tváří jako spojenci. Jejich
vyšetřování však odhalí spiknutí, jež představuje
hrozbu nejen pro Silastu, ale především pro rod
Oromaniových.
Nepřítel má dlouhé prsty a je velmi trpělivý.
Sourozenci tak stojí před nelehkým úkolem.
Musejí rozplést nitky záhady sahající hluboko
do minulosti, a to dřív, než město a všichni jejich
blízcí zahynou v plamenech prastaré pomsty.

SAM HAWKEOVÁ

RÍSE
ZRADY

„
„
HOST

Takhle vypadá politická epická
fantasy, když se dělá správně.
Publishers Weekly

Sam Hawkeová
je ve dne právničkou, v noci
instruktorkou jiu‑jitsu, ale také
matkou dvou malých nindžů a pa‑
ničkou dvou psů. Žije v australské
Canbeře. Debutovala románem
Město lží (2018, česky 2019),
prvním dílem série Válka jedů.
V roce 2020 na příběh navázala
knihou Říše zrady.
Foto © Kris Arnold Photography

64

Druhý díl série zvyšuje obrátky
díky zápletce plné strhujícího
napětí a dynamickým posta
vám. Čtenáři budou škemrat
o další pokračování.
Library Journal

Vilém Koubek
Smějící se bestie
Druhý noirový příběh z Odpočinku
nasáklého depresí
Druhé šance jsou velmi vzácné, Vincent Krhavý však
jednu dostane. Otázkou ovšem je, zda za odměnu,
či za trest. Zůstaly mu dluhy u lidí, kteří jej rozhod‑
ně nenechají z Odpočinku jen tak odjet; co hůř —
přinutí ho zapojit se do chodu tamní společnosti.
A ačkoli se říká, že si člověk zvykne na všechno,
Vincent ze svého osudu zrovna nadšený není.
Poučený předchozími chybami a pronásledova‑
ný stíny svých dřívějších rozhodnutí se však tento‑
krát pokusí vyhýbat problémům. Poslušně přijme
novou práci a zkouší se držet při zemi, dokud se
mu nenaskytne příležitost z Odpočinku uprchnout.
Jenže podivné a brutální vraždy na sebe nenechají
dlouho čekat a jejich strůjce se postará o to, aby je
usedlý detektiv nemohl ignorovat.
Ať už tedy Vincent chce či nechce, musí se opět
vyzbrojit alkoholem, cigaretami a nebetyčným
cynismem. Jedině s nimi a s pomocí Mae, která si
ve zločinu doslova libuje, a všetečné kočky Lžičky
totiž možná bude mít šanci dopadnout psychopatic‑
kého vraha, který mu zbytečně komplikuje život…

Vilém Koubek
(nar. 1988) se od mládí zabývá
videoherní žurnalistikou. Vystu‑
doval český jazyk na Pedagogické
fakultě Masarykovy univerzity
a nyní pracuje jako redaktor časo‑
pisu 100 + 1 zahraniční zajímavost.
Spolu s Janou Kiliánovou vydal
komiks Korektor (2014). Rád o sobě
prohlašuje, že dokáže najít krásu
i v nejextrémnějších zákoutích
kultury, a svou vyhraněnost přenáší

brožovaná / 330 stran
vychází v březnu
349 Kč

VILÉM KOUBEK

SMĚJÍCÍ SE
BESTIE

host

„

Drsná škola z konce
jednadvacátého století je zatím
nejumírněnější, ale paradoxně také
nejzábavnější autorovou knihou.
iLiteratura.cz o knize
Posmrtná predace

do psaní. Debutoval splatterpunko‑
vým románem Čepel entropie (2018),
na který navázal kritiky ceněnou
postapokalyptickou sci‑fi Orga
nická oprátka (2019). V roce 2021
vydal první z noirových příběhů
Vincenta Krhavého s názvem
Posmrtná predace.
Foto archiv autora
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Sci-fi

Young adult

Becky Chambersová
V jednom zapadlém
koutě galaxie
Návrat do světa úspěšné sci‑fi série Poutníci
Planeta Gora je bez vody, bez vzduchu, bez života,
a tudíž zcela nezajímavá. Její výhodou je jen to, že se
nachází v blízkosti zajímavějších světů — to z ní dělá
příhodnou zastávku pro lodě cestující červími dírami
Galaktického společenství. Pokud by vesmír byl dál‑
nicí, pak by Gora byla zastávkou pro kamiony.
V kopuli Pětkrát Hop Jednou Stop si vesmířani
můžou na dlouhých cestách protáhnout nohy (pokud
je mají), sehnat palivo, cestovní povolení a zásoby.
Provozuje ji podnikavá mimozemšťanka se svým dí‑
tětem, které jí občas pomáhá, a ze všech sil se snaží
poskytnout domov každému, kdo tudy prolétá.
Dopravu na Goře však ochromí podivné
technické selhání a v Pětkrát Hop Jednou Stop
spolu uvíznou tři naprostí cizinci: každý jiné rasy
a každý s jinými plány. Nezbývá jim nic jiného než
čekat. A tak se umělec ve vyhnanství spěchající
na důležité setkání, nákladní pilotka stojící před
složitým životním rozhodnutím a tajemná osoba
pomáhající druhům z okraje společnosti snaží
vypořádat s tím, co dělali, co by mohli dělat a čím
jsou — nebo by mohli být — jeden pro druhého.

přeložila Michaela Šprtová
vázaná / 330 stran
vychází v dubnu
389 Kč

V JEDNOM
ZAPADLÉM
KOUTĚ
GALAXIE

BECKY
CHAMBERSOVÁ

„

HOST

Chambersová opět vytváří epické
vesmírné prostředí s detailním, osobním
pohledem na některé jeho obyvatele.
Její knihou plnou rozmanitých postav
prostupuje humor i melancholie.
Library Journal

Becky Chambersová
(nar. 1985) vyrůstala v rodině se
silným zájmem o kosmické vědy
a umění. Živila se mimo jiné
tvorbou technické dokumentace,
jako barmanka nebo asistentka
produkce. Její první román Dlouhá
cesta na malou, rozzlobenou planetu
(2014, česky 2017) ze série Poutníci
získal nominace například na ceny
Arthur C. Clarke Award, Kitschies
a Baileys Women’s Prize for Fiction.
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Volné pokračování Dvě místa
na slunci (2016, česky 2018) bylo
nominováno na cenu Hugo. Nad‑
šeného přijetí se dostalo i třetímu
pokračování cyklu, Zpráva o životě
vesmířanů (2018, česky 2019), který
získal cenu Hugo za nejlepší
sérii. V roce 2019 vydala novelu
S pokorou a nadějí (česky 2021).
Foto © Julie Branson

Eléonore
Devillepoixová
Bezvětrné město
Vstupte do Hyperboreje, tajemného věžatého
města rozděleného do sedmi úrovní.
Absolutistický vládce Basileus se obklopuje
mocnými ministry, kteří mají městu vládnout.
Nejchudší obyvatelé žijí na první úrovni, zatímco
ti nejbohatší, kteří zastávají důležité politické role,
žijí na sedmé úrovni. Devatenáctiletý Lastyanax
právě dokončil studia a stal se mágem. Chystá se
začít zdolávat mocenský žebříček postupně, avšak
záhadná smrt jeho mentora Palatese ho náhle
vymrští až na vrchol. Na cestě plné politických
nástrah se setká s Arkou, mladou bojovnicí
vychovanou Amazonkami, která do města
přijela teprve nedávno. Pyšní se talentem najít
východisko z velmi nebezpečných situací, což
se hodí, vzhledem k tomu, že je přitahuje jako
magnet. On hledá vraha svého učitele, ona zase
svého otce, kterého nikdy nepoznala. Aby mohli
překonat všechna spiknutí ohrožující město a najít
odpovědi na své otázky, budou se muset naučit
spolupracovat. Velmi rychle se ocitají v kolotoči
intrik a společnými silami začnou rozkrývat
prohnilost a zkorumpovanost města.

Eléonore Devillepoixová
(nar. 1991) je francouzská autorka
fantasy románů. Vystudovala filo‑
zofii na Sorbonně a environmen‑
tální politiku na London School
of Economics. Pracuje v Evrop‑
ském parlamentu v Bruselu. Znalost
politického prostředí a diplomacie
se promítla i do jejího debutu. Bez
větrné město (2020) je prvním dílem
fantasy duologie.

přeložil Ladislav Václavík
brožovaná / 460 stran
vychází v březnu
429 Kč

Eléonore Devillepoixová

Host

BEZVĚTRNÉ
MĚSTO

„

Velkolepý magický svět originálně vystavěný do nejmenších detailů.
Athenaeum bookshop

Fantasy román Bezvětrné
město, který se pohybuje mezi
dobrodružstvím, politikou
a psychologií, je prvním dílem
ohlašujícím sérii vysoké úrovně.
Tato kniha — hutná, hojně za
bydlená postavami a napsaná
vybraným jazykem — je určena
náročným čtenářům.
Sophielit.ca

Foto archiv autorky
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Young adult

A. F. Steadmanová
Skandar a zloděj jednorožců
Jednorožci nepatří pohádek — patří
do zlých snů.
Tyto smrtelně nebezpečné stvůry může zkrotit
jen jezdec, který jim pomáhal se vylíhnout.
Skandar Smith chtěl odmalička jezdit
na jednorožci a konečně nastala chvíle pod‑
stoupit zkoušku z líhnutí, která rozhodne
o tom, jestli mu bude souzeno podílet se
na vyklubání jednorožce. Není však připuš‑
těn ke zkoušce, a když navíc tajemná, děsivá

postava přezdívaná Jehla ukradne nejmocněj‑
šího jednorožce na světě, ukáže se, že ježdění
na jednorožci je mnohem nebezpečnější, než
si Skandar kdy uměl představit.
Tváří v tvář magii živlů, urputným
bitvám na obloze, prastarým tajemstvím,
napínavým závodům a samozřejmě i krve‑
žíznivým jednorožcům začíná Skandarovi
docházet, že se se svými přáteli ocitl ve vel‑
kém nebezpečí.

„

přeložila Daniela Orlando
vázaná / 320 stran
vychází v květnu
399 Kč

A ZLODĚJ
JEDNOROŽCŮ

V této fantastické knize
pro děti, jako stvořené pro
fanoušky Percyho Jacksona
a Eragona, bojuje o svůj
osud chlapec toužící jezdit
na smrtonosném jednorožci.

A. F. STEADMANOVÁ

„
HOST

A. F. Steadmanová
vyrostla na anglickém venkově,
kde snila o fantastických světech
a čmárala si příběhy do zápisníku.
Než se dala na spisovatelskou drá‑
hu, pracovala v soudnictví, po čase
ale pochopila, že tam není ani zda‑
leka dost magie. Skandar a zloděj
jednorožců (2022) je její debut.

Skandar a zloděj jednorožců má vše, co by
dobrá literatura pro dospívající měla mít. Je plná
dobrodružství, nápaditosti a úžasu.

Foto archiv autorky
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Young adult

Samantha Shannonová
Když spadne maska
které ji zavede do spletitého pařížského pod‑
zemí i do třpytivých chodeb zámku Versailles.
Zatímco Scion pomalu rozšiřuje své
hranice a svět se chvěje v jeho stínu, Paige se
snaží pochopit své pouto s Arcturem, které je
den ode dne pevnější. Jenže nepřítel stále sílí.
V jejich bezprostředním okolí jsou i tací, kteří
moc dobře vědí, že revoluce začala s nimi —
a mohla by s nimi i rychle skončit…

A ZRODÍ SE PÍSEŇ

Dlouho očekávaný čtvrtý díl úspěšné série
o jasnovidcích a totalitním Scionu je tu!
Příběh krajinochodkyně Paige Mahoneyové
pokračuje tam, kde v předchozím díle skončil.
Paige se podařilo zničit jádro detekční techno‑
logie Senshield. Jen o vlásek unikla smrti —
i díky agentům tajemného Programu Domino,
který ji nyní vysílá na misi do Paříže. Kdo však
za touto sítí ve skutečnosti stojí a jakou má
motivaci ke svržení scionského režimu, Paige
zatím netuší. Okolnosti ji nutí novému spojenci
alespoň prozatím důvěřovat. Spolu s Arcturem
Mesarthimem — bývalým nepřítelem a součas‑
ným společníkem — se vydává odhalit tajemství,

přeložila Lenka Kapsová
vázaná / 550 stran
vychází v dubnu
449 Kč

„

Shannonová brilantně mísí
žánry a vytváří příběh, který
je současně politickým
thrillerem, dystopickým
eposem a paranormálním
dobrodružstvím. Tato odvážná
série zanechá ve fanoušcích
touhu po dalším pokračování!
Publishers Weekly

host

Shannonova--Kdyz spadne maska--Potah.indd 1

Samantha Shannonová
(nar. 1991) pochází ze západního
Londýna. Vystudovala anglický
jazyk a literaturu na St. Anne’s
College na Oxfordské univerzitě.
V roce 2013 vydala román Kostičas
(česky 2014), první díl z plánované
sedmidílné série. Kniha figurovala
na seznamu bestsellerů v žebříč‑
cích novin The New York Times,
The Sunday Times a The Asian Age.
Po druhém dílu Vidořád (2015)
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vyšlo v roce 2017 pokračování
A zrodí se píseň. V roce 2019 vy‑
dala samostatný úspěšný fantasy
román Převorství u pomerančov
níku (česky 2020). Do světa Scionu
se vrací už čtvrtým pokračováním
Když spadne maska (2021).
Foto © Louise Haywood-Schiefer

„

10.12.2021 15:17:27

S každým novým románem Shannonová opakovaně
dokazuje, že je impozantním hlasem v žánru fantasy. Její
styl psaní je sice intimní, ale drsný realismus, který její světy
i postavy ztělesňují, je plný zubů ostrých jako břitva. Tato
kniha se do vás zakousne a nepustí. Pomalu čtenáře tlačí
ke konci, který je stejně výbušný jako zničující.
Nerd Daily
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Young adult

Young adult

Jan‑Marek Šík,
Lenka Šíková
Trojice

vázaná / 520 stran
vychází v květnu
399 Kč

Tři kamarádky, tři království, tři životy
Edra prošla Rituálem a stala se dospělou. Zvyká si
na svůj nový život — ten, po jakém nikdy netou‑
žila — a hledá cestu sama k sobě i k lidem, které
znávala dřív. Tajemství prokletého amuletu však
zůstalo nerozluštěno, Soudce mlčí a Edra a její
kamarádky opět čelí mnoha otázkám, na něž
se těžko shánějí odpovědi. Jisté je jen jedno —
že před zlem stále nejsou v bezpečí a že se musejí
začít spoléhat samy na sebe. A navíc za hranicemi
jejich země propuká válka, která se Edry bude
brzy týkat víc, než by si kdy pomyslela.
Druhý díl příběhu o Edře, Ingerdě a Maleně,
který se započal v knize Rituál, nás přenese
hlouběji do pátrání po příčinách zla ohrožujícího
jejich svět. Jak se dívky vyrovnají s dospělostí,
kterou jim Soudce přichystal? Kdo se snaží jejich
svět zničit? A co proti tomu můžou udělat?

„

Petra Machová
Krevní msta
Závěrečný díl původní české young adult
trilogie Dračí město
Jak poznat, kdo je přítel a kdo nepřítel? Hra‑
nice se stírají a nikdo nemá pevnou půdu pod
nohama. Každý po něčem touží a neváhá pro to
udělat cokoli.
Eldar doufal, že se mu podaří uprchnout
a zachránit Janu. Mohli by se přidat k boji
proti Alarovi Zarnskému. Ale znělo to naivně
a on zjistil, že nemá šanci — pokud je osobní
hračkou paní Černých ještěrů.
Lianea se zahalila do Stínu a Klan Pavouka
jí ležel u nohou. Co víc by si mohla přát? Vzdala
boj o svou duši. Bylo tak snadné rozplynout se
v temnotě, to by se však nesměla objevit jiskřička
naděje. A spolu s ní chuť zase žít.
Jana se uzavřela do svého světa, aby unikla
bolesti. Ale svůj strach přetaví v odhodlání,
protože její přátelé ji potřebují a v srdci jí hoří
touha po pomstě.

Fantasy prvotina českých autorů,
která kombinuje to nejlepší
z Harryho Pottera, Tří mušketýrů
a Orwella do čtivě napsaného
příběhu se zajímavou zápletkou.
Fantasymag.cz o románu Rituál
Jan‑Marek Šík
(nar. 1988) vystudoval švédštinu a fin‑
štinu, v současnosti působí na Filo‑
zofické fakultě Masarykovy univer‑
zity, kde přednáší finskou literaturu
a píše disertaci z oboru teorie vy‑
právění. Vytrvale se pohybuje okolo
kultury, příležitostně překládá, píše
recenze a hraje na basovou kytaru.
V roce 2019 debutoval spolu se svou
ženou románem Rituál.

Lenka Šíková
(nar. 1988) stejně jako její muž píše
od dětství. Po studiích francouzšti‑
ny, lingvistiky a fonetiky na Filo‑
zofické fakultě Univerzity Karlovy
pracuje v oboru a stará se o dvě
malé děti. Ve zbývajícím čase zpívá
a hraje na harfu v metalové kapele,
zahradničí, šije a maluje.
Foto © Daniela Riedlová

Petra Machová
(nar. 1988) žije v Brně. Během studia
na střední zdravotnické škole propadla
kouzlu knih, především fantasy, sci‑fi
a hororů. V roce 2015 vydala povídku
„Strážci hvězd“ ve sborníku Rozmarná
fantastika, za niž byla nominována
na cenu Akademie sci‑fi, fantasy a ho‑
roru. Debutovala románem Dračí město
(2018), na který v roce 2019 navázala
druhým dílem Pouto stínu.

vázaná / 600 stran
vychází v červnu
399 Kč

PETRA
MACHOVÁ

KREVNÍ
MSTA
Dračí
město
III

„

HOST

Draci se (možná) vracejí. Tenhle
dračí svět má potenciál. A pokud
na něm bude Petra Machová
pracovat se stejnou péčí jako
doposud, jeho fanouškovská
základna jen poroste.
Fantasymag.cz

Foto © Vladimír Jágr
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Od autorky
besteselleru
Hana

Alena Mornštajnová
Kapka Ája
Nová knížka Aleny Mornštajnové zavede děti
do školy pro vodní kapky.
Jmenuji se Ája, jsem kapka a bydlím v nebeském
rybníku. To jako v nebi? Ale kdepak! Nebeský se
říká všem rybníkům, do kterých nepřitéká žádný
potok a napájejí se jen a jen vodou padající z nebe.
To ovšem znamená, že my kapky se máme co ohá
nět, aby rybník nevyschl a dobře se v něm žilo.
A proto jsem letos začala chodit do školy,
abych se tam všechno potřebné naučila. Třeba
přeměňování — v páru, led nebo sněhové vločky.
A taky splývání po proudu, skákání ze splavu,
odrážení a plavání.
Všechno mi sice nejde na jedničku, ale i tak
je to ve škole prima. Jen kdyby nebylo té pro‑
tivné Dáji. Nevím proč, ale tahle kapka si na mě
zasedla. Každou chvíli se mi posmívá a dělá mi
naschvály. A to ještě nevíte, co se mi přihodilo
na konci školního roku na vodní olympiádě!

5+

ilustrovala Galina Miklínová
vázaná / 88 stran
vychází v dubnu
359 Kč

5

„

Jaký je rozdíl mezi volským
a horským okem? Jak přišel kapr
Vladimír k bouli na hlavě? Proč
není dobré dostat se do nádržky
s vodou na splachování záchodu?
A jak poznáte dobré přátele?

Alena Mornštajnová
(nar. 1963) je jedna z nejoblíbeněj‑
ších současných českých autorek
románů pro dospělé, k nejznáměj‑
ším z nich patří Hana (2017) nebo
Listopád (2021). Kapka Ája je její
druhá knížka pro děti. Stejně jako
u Strašidýlka Stráši (2018) na ní
spolupracuje s Galinou Miklínovou.

Galina Miklínová
(nar. 1970) je známá česká ilustrá‑
torka, režisérka a výtvarnice animo‑
vaných filmů. Svým nezaměnitel‑
ným výtvarným stylem doprovodila
již desítky knížek pro děti a znát
ho můžete například z televizního
večerníčku O Kanafáskovi či animo‑
vaného filmu Lichožrouti.

Foto © Vojtěch Vlk

Foto © Petra Pikkelová
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Všichni jsme
propojení — lidé
i stromy.

Olga Stehlíková
Mojenka

9+

Když je vám deset a svět se postaví na hlavu…
Magdaléna má ráda les, mech, kapradiny, různé
odstíny zelené barvy, zvířecí stopy a parůžky. Ne‑
snáší svoje nemožné jméno, chovatelský kroužek,
kde „vězní“ zvířata, a přírodopisářku, protože ta
její nadstandardní zájem o určité oblasti přírodo‑
pisu považuje za provokaci. A hlavně nenávidí
parazity, hálky na listech stromů a raky. Proč?
Protože její maminka je nemocná.
Silný příběh dívky, která se musí vyrovná‑
vat se situací, kdy do úzkého rodinného kruhu
zasáhne nemoc a otřese zdánlivými jistotami
jako zemětřesení. Díky vřelému humoru a pev‑
ným vztahům mezi nejbližšími se podaří vyžehlit
i Mojenčiny hodně „telecí“ nápady.
Olga Stehlíková má cit pro přesné odměření
emocí, její příběh své čtenáře pevně lapí, citově
zaangažuje, ale nevydírá. Navíc je tak nabitý
zajímavostmi z říše zvířat, rostlin a stromů,
že zatoužíte listovat encyklopediemi a blou
mat l esem s očima navrch hlavy.

ilustrovala Andrea Tachezy
vázaná / 180 stran
vychází v březnu
399 Kč

„

Číst tuhle knížku, kterou
ilustracemi doprovodila Andrea
Tachezy, „sběratelka zdánlivých
zbytečností a milovnice procházek
lesem“, jinde než pod korunami
stromů, by byla škoda!
Olga Stehlíková
(nar. 1977) je básnířka, spisovatelka,
editorka, literární redaktorka
a autorka knih pro děti. Za svůj bás‑
nický debut Týdny (2014) získala
cenu Magnesia Litera za poezii. Její
dětské tituly se pravidelně objevují
v katalogu Nejlepší knihy dětem.
Foto © Jiří Mls

Andrea Tachezy
(nar. 1966) vystudovala animaci
na VŠUP, ale místo toho si splnila
sen a stala se ilustrátorkou dětských
knih, v současnosti jednou z našich
nejznámějších. Výtvarnou podobu
vtiskla řadě knih, za něž sklízí
mnohá ocenění, mimochodem
třikrát Zlatou stuhu.
Foto © Štěpán Látal
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Taková normální
rodinka…
Poznáváte se?

Irena Hejdová
Skutek utek!

5+

Detektivní výprava po stopách dobrých
i špatných skutků
Markovi je šest a příští rok půjde do školy. Jeho
sestře Thee je devět a do školy už chodí. Ještě
mají starší ségru Pubertu, která nechodí nikam,
stejně jako máma, táta a babička. Všichni jsou to‑
tiž zavření doma, protože venku řádí bacily. A aby
jich doma nebylo málo, objeví se ještě trpaslíci.
O tom, že velká dobrodružství lze zažít na pár
desítkách metrů čtverečních, jsme se v uplynu‑
lých dvou letech přesvědčili dostatečně. Víte ale,
že pocuchané nervy se dají rozmotat? A že zakleté
nemusí být jen princezny, ale klidně i babičky?
Vydejte se s Markem a Theou na dobro‑
družnou výpravu mezi obývákem, kuchyní,
koupelnou a dětským pokojem a vyčistěte si
přitom hlavu (a možná i koberec). Tahle inter‑
aktivní knížka zabaví malé vzteklouny od pěti
let a velkým nervákům zase ukáže, že i malé děti
prožívají stres. Všichni jsme prostě na jedné lodi,
tak ať se nám pod nohama nezmění v ponorku.

ilustrovala Veronika Zacharová
vázaná / 81 stran
vychází v květnu
399 Kč

„

Ireně Hejdové, autorce knížky
Nedráždi bráchu bosou nohou,
se to opět povedlo! Zase si budete
říkat: Měla snad u nás doma na
montovanou skrytou kameru?!
Irena Hejdová
(nar. 1977) vystudovala Fakultu hu‑
manitních studií Univerzity Karlovy
a FAMU, je autorkou scénáře k celo‑
večernímu filmu Děti noci (2008),
podílela se na dokumentárních sé‑
riích ČT (např. Navždy svoji, Čtyři
v tom) a píše povídky i vtipné akční
knihy pro děti (např. Nedráždi brá
chu bosou nohou, 2020), ke kterým
pořádá workshopy.

Veronika Zacharová
(nar. 1992) studovala grafický de‑
sign na brněnské FaVU a později
se odklonila ke studiu animace
na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
Obojí ve své práci kombinuje a živí
se jako scenáristka, animátorka,
režisérka, grafička a ilustrátorka.
Foto archiv autorky

Foto archiv autorky
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Eva Vychodilová
Kouzelné tkaničky

5+

EVA VYCHODILOVÁ ��KOUZELNÉ�TKAN�ČKY

Někdo má kamarádů habaděj a někomu by stačil
jeden jediný…
Kája to nemá úplně lehké. Ve třídě to nějak neklape
a doma vládne trojhlavá saň v podobě starších troj
čat. Navíc ví, že se maminka těšila na holčičku,
jenže místo ní doma přistál
kluk. To vám
NĚKDOčtvrtý
MÁ KAMARÁDŮ�HABADĚJ
na pohodě taky nepřidá.A�NĚKOMU�BY�STAČIL�JEDEN�JEDINÝ…
Kája to nemá úplně lehké, ve škole ho to
Naštěstí má tajné dvakrát
útočiště
na půdě,
kdesaňse mezi
nebaví a doma
vládne trojhlavá
v podobě starších trojčat. Naštěstí objevil tajné
harampádím odehrává
jedno
útočiště
na půdě, dobrodružství
kde může hltat jednu knížkuza
za dru‑
druhou. Kromě čtení má i další vášeň — provázky,
hým — na stránkách knížek.
Kája
má
ještě jed‑
šňůrky a uzly. Když
ovšem
uváževšak
lodní smyčku
z kouzelných tkaniček, nestačí se divit. Najde při
nu vášeň — motání provázků.
Dokáže
uvázat
svých dobrodružstvích
i skutečného
kamaráda? spous‑
tu uzlů, třeba dračí smyčku,
lodní
uzel, osmičku…
LIŠČÍ�SMYČKA,
RYBÁŘSKÁ�SPOJKA,
ZKRACOVAČKA,
NAUČTE SE A když
Každý uzel je jiný a každý
máUZEL�PŘÁTELSTVÍ…
nějaký příběh.
JE�S�KÁJOU�VŠECHNY�VÁZAT!
navíc uzel místo na prádelní šňůře uvážete na kou‑
zelných tkaničkách, 5+nestačíte se divit.
Bude to napínavé, Kája se místy bude bát,
dostane se tam, kde ještě nikdy nebyl, ale hlavně
potká Honzu, který by možná mohl být tím pravým
kamarádem. Povede se klukům jejich kouzelné
přátelství přenést i do reality?
Připraveni na dobrodružství? Tak tkaničky
do ruky, levá přes pravou, protáhnout smyčkou…
a jedeme!

napsala
EVA VYCHODILOVÁ
ilustrovala
ELIŠKA�CHYTKOVÁ
host

2

Eva Vychodilová
(nar. 1978) vystudovala žurna‑
listiku, mediální a mezinárodní
studia. Jako novinářka a editorka
spolupracovala s řadou tištěných
a internetových médií, nyní pracu‑
je v neziskovém sektoru. Ve volném
čase píše pro děti i dospělé.

ilustrovala Eliška Chytková
vázaná / 136 stran
vychází v únoru
399 Kč

KOUZELNÉ
TKAN�ČKY

80-275-08
24
978bn

is

I obyčejný
uzlík může být
kouzelný.

„

Báječné čtení před spaním
s ideální délkou kapitol.
A ráno můžete podle nákresů
zkusit umotat třeba škoťák
nebo ambulanční uzel. Víc
takových knížek!

Eliška Chytková
(nar. 1988) je česká animátorka, re‑
žisérka a ilustrátorka dětských knih.
V současné době působí v ateliéru
Animovaná tvorba na Univerzitě
Tomáše Bati ve Zlíně.
Foto © Daniel Dluhý

Foto © Zuzana Zońová
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Kde ti medvědi
zase lítají?
Ve vesmíru!

Zbyněk Černík

5+

Medvěd Nedvěd a medvídek
Miška letí do vesmíru

Znáte lepšího dobyvatele vesmíru než takového,
který většinu dlouhé cesty prospí?
Prvním člověkem, který vyletěl na oběžnou
dráhu kolem Země, byl Jurij Gagarin. Neil Arm‑
strong zase jako první vstoupil na povrch Měsíce.
V dobývání vesmíru však sehrály významnou
roli i jiné živočišné druhy, třeba opice nebo
psi a taky — medvědi!
Z posledně jmenovaných se o to zaslou‑
žili velký medvěd Nedvěd a malý medvídek
Miška, dva podnikaví nerozluční kamarádi,
známí z televizních večerníčků Mlsné medvědí
příběhy. Ti na palubě kosmické lodi, kde jim
dělal společnost robot Brumla, vyrazili k…
Ne, to nebudeme prozrazovat. Pokud vás
zajímá, kam se ti dva chlupáči vypravili, přečtěte
si tuhle zábavnou knížku pro čtenáře od pěti let.

ilustrovala Mária Nerádová
vázaná / 88 stran
vychází v dubnu
349 Kč

Host

Zbyněk Černík

Medvěd Nedvěd
a medvídek Miška
letí do vesmíru

„

Veselé medvědí příběhy se skvěle
hodí jako první čtení pro začínající
čtenáře. Autor v sobě nezapře
překladatele a milovníka češtiny,
a děti se tak naučí spoustu
krásných českých slov a rčení.
Zbyněk Černík
(nar. 1951) je spisovatel a překlada‑
tel 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, ale jinak se nám
v lecčems podobají: dělají věci
rozumné i pošetilé, hlavně si však
užívají života.

Mária Nerádová
(nar. 1988) vystudovala ilustraci
a grafický design. V současnosti
se plně věnuje ilustrování dětských
knih a spolupracuje s řadou slo‑
venských, českých i zahraničních
nakladatelů. V roce 2018 zalo‑
žila vlastní nakladatelství Meda,
které se specializuje na knihy pro
nejmenší.

Foto © Viktor Vondra

Foto archiv autorky
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Kristina Sigunsdotterová
Tajemství Humly Hanssonové

Emoverze
Pipi Dlouhé
punčochy

Někdy svět vypadá tak černě, že pomůže už jen
černý humor.
Seznamte se s Humlou Hanssonovou a tohle jméno
si zapamatujte. Až vám potomci odrostou z mu‑
minků a dětí z Bullerbynu a rošťácká Pipi jim bude
připadat pro prťata, nabídněte jim Humlu. Humla
je taková její emoverze pro mládež, která v našem
turbulentním světě roste rychleji než bambus.
Humla chodí do páté třídy, má extravagantní
tetu a chce být umělkyní stejně jako ona. Kromě tety
má taky nejlepší kamarádku, které se svěřila i s těmi
největšími tajemstvími. Takže má vlastně prima
život… Tedy měla, dokud se z něj nestalo naprosté
peklo. Kamarádku jí přebraly nesnesitelné škol‑
ní primadony a její tajemství se teď nejspíš dozví
celá škola. Teta se psychicky zhroutila. A aby toho
nebylo málo, rodiče prožívají partnerskou krizi.
Na jednu jedenáctiletou holku je toho víc než dost.
Humlina cesta mezi dětstvím a dospíváním
má existenciální rozměry. Ostatně jako každé
dospívání. Vždycky je všechno špatně. Humla vás
ale bezpečně odzbrojí svou upřímností a černým
humorem, který je lékem na všechny smutky světa.

9+

ilustrovala Ester Erikssonová
přeložila Helena Stiessová
vázaná / 110 stran
vychází v květnu
349 Kč

„

Směju se od první
stránky. Text v kombinaci
s báječně subjektivními
černobílými ilustracemi
vás chytne a nepustí.
Johanna Lindbäcková,
Expressen

Kristina Sigunsdotterová
(nar. 1981) je švédská autorka
knih pro děti i dospělé. Píše také
poezii, písňové texty a divadelní
hry. Kromě toho vede básnické
workshopy pro děti.

Ester Erikssonová
(nar. 1987) je švédská výtvarnice
a autorka komiksů. Pro její styl je
typická černobílá expresivní kresba
a naivní stylizace plná popkultur‑
ních odkazů.

Foto © Johan Agorelius

Foto © Anna Drvnik
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Od autorů
Fotbaláků

Roberto Santiago

9+

Ztraceni v čase 1: Dobro
družství rodiny Balbuenových
na Divokém západě

Nová série napínavých akčních příběhů od autorů
bestsellerových Fotbaláků
Všechno to začalo, jak už to tak bývá, jednoho
úplně obyčejného dne. Zašli jsme si do obchoďáku
v naší čtvrti koupit nová kola. Můj táta, brácha,
ségra, naše sousedka Mari Carmen se svou dcerou
Máriou a já. Koupili jsme šest nádherných, čer‑
vených, nablýskaných kol. Paráda, co? A zrovna
když jsme se na parkovišti chystali šlápnout
do pedálů, tak se to stalo: zahřmělo a z nebe
udeřil blesk. Pak nás oslepila bílá záře a… my
jsme se ocitli v městečku Black Rock. V samém
srdci Divokého západu.
Zdá se vám to ulítlé? Mně taky, ale zažil
jsem to. A tohle je jenom začátek!
Dobrodružství rodiny Balbuenových na Divo
kém západě je první díl nové série Roberta San‑
tiaga, autora oblíbených Fotbaláků. Seznámíte
se v něm s bláznivou rodinkou, která se shodou
nevyzpytatelných okolností zacyklí v čase a pro‑
storu. A tak putuje jednou historickou epochou
za druhou.

Roberto Santiago
(nar. 1968) je španělský spisovatel,
scenárista, filmový režisér a drama‑
turg. Série Fotbaláci má v současné
době již devatenáct dílů. Vychází
v šestnácti zemích a v domovském
Španělsku se stala bestsellerem —
prodaly se již tři miliony výtisků.

ilustroval Enrique Lorenzo
přeložila Romana Bičíková
vázaná / 232 stran
vychází v květnu
449 Kč

Roberto Santiago

Dobrodružství rodiny Balbuenových
na Divokém západě

Od autorů série

„

HOST

Můj desetiletý syn hltá Fotbaláky,
ale vždycky je rychle přečte a pak
dlouho čeká na další díl. Díky téhle
sérii to můžeme střídat. Říká, že je
to stejně zajímavé a napínavé,
jen to není o fotbale.
Laura, Amazon.com

Enrique Lorenzo
toužil po kariéře profesionál‑
ního fotbalisty, ovšem pouze
do té doby, než mu na safari sedl
na klín obrovský nosorožec. Proto
se teď dočasně věnuje kreslení
a čeká, až mu transplantují nohy
Lionela Messiho.
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Zahrada
ve městě?
Jde to!

Lina Laurentová,
Maija Hurmeová
Zahradníci ve městě

PLATS PÅ JORDEN

Lina Laurentová
(nar. 1979) je finská novinářka
a včelařka. Do své první knihy
pro děti, kterou napsala spolu
s Maijou Hurmeovou, vložila
své zkušenosti z ekologického
zemědělství, kterému se vždy
po část roku věnuje na svém malém
hospodářství na finském venkově.

přeložila Olga Bažantová
vázaná / 45 stran
vychází v březnu
349 Kč

Maija Hurme och Lina Laurent

Příběh jedné komunitní zahrady s praktickými
radami, jak zahradničit ve městě
Lotka, Bianka a Tomík jsou tři kamarádi z jed‑
noho města. Nejraději si hrají na špiony. Při
sledování podezřelé paní s kočárkem plným kyb‑
líků narazí na opuštěný pozemek, který paní Ida
živelně obhospodařuje. Děti se s ní spřátelí a ona
je na oplátku naučí všechno o svém způsobu za
hradničení — bez rytí buduje vyvýšené záhony,
vrství přírodní materiály a na získaných záhon‑
cích pěstuje zeleninu. Děti nahlédnou do tajů
smíšené výsadby, kompostování či včelaření.
Pustý pozemek se postupně stane středobodem
čilého sousedského života. Jenže tahle idyla
netrvá dlouho. Nejdřív někdo zpustoší záhon
pivoněk a pak se náhle objeví vyměřovači…
Každý, kdo ve městě úzkostlivě pečuje
o „svůj“ kousek zeleně, který mu nahrazuje pří
rodu, ví, že v příbězích s developerskou zápletkou
se na nějaké záhonky příliš nehledí. Právě proto je
dobré číst si o městské divočině a přemýšlet o tom,
jak moc jsou taková zapomenutá místa užitečná.
A že je potřeba o jejich záchranu bojovat.

5+

„

Celosvětový fenomén zvaný
guerilla gardening nám
ukázal, že se nemusíme smířit
s rozpáleným betonovým
peklem a že má smysl chtít
pro svoje město zelené
řešení. Inspirujte se.

Maija Hurmeová
(nar. 1976) je finská ilustrátorka
dětských knih. Často tvoří v tande‑
mové dvojici s manželem Anssim,
z jejichž společné dílny vyšla i kni‑
ha Stínidla (2018, česky 2019).
Na svém pozemku praktikuje
zahradničení bez rytí.
Foto © Cata Portin
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Emilia Dziubaková,
Przemysław Wechterowicz
Úsměv pro žabku

Co zaručeně zvedne náladu, když je
jednomu smutno?
Byla jedna malá žabka a ta si vyrazila do lesa.
U jezírka na ni ale náhle padl smutek a nikdo ji ne‑
dokázal rozveselit. Její maminka, která byla v té
chvíli daleko, však v srdci ucítila, že se něco děje,
a poslala své dcerce zvláštní vzkaz. Ten putoval
lesem od zvířátka ke zvířátku, až dorazil k malé
smutné žabičce. A víte co? Všechny chmury byly
rázem pryč! Co jen může mít takovou moc?

3+

přeložila Barbora Kolouchová
vázaná / 36 stran
vychází v květnu
349 Kč

KU

V P R O Ž AB
MĚ

ÚS

Pro milovníky
Obejmi mě,
prosím

Przemysław
Wechterowicz

Emilia
Dziubaková

„

host

Po úspěšné knížce Obejmi mě,
prosím přichází osvědčená dvojice
Dziubaková—Wechterowicz s dalším
dojemným příběhem, tentokrát
o síle láskyplného úsměvu, nad
nímž se i vy budete usmívat
od ucha k uchu.

Emilia Dziubaková
(nar. 1982) je jedna z nejznámějších
současných polských ilustrátorek.
Svým nezaměnitelným stylem do‑
provázela desítky polských i zahra‑
ničních knih. Její leporelo Rok v lese
(2015, česky 2017) patří k nejprodá‑
vanějším dětským knihám u nás.
Foto © Piotr Dziubak

Przemysław Wechterowicz
je polský spisovatel, autor příběhů
obrázkových knih, poezie a diva‑
delních her. Jeho texty byly přelože‑
ny do mnoha jazyků a získal za ně
řadu ocenění. Obejmi mě, prosím
(2013, česky 2017) vyšlo ve čtrnácti
zemích. Žije ve Varšavě se svou
ženou, dcerou a postarší kočkou.
Foto © Przemysław Wechterowicz
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A co dnes
udělá radost
tobě?

Ramona Bădescu
Malý slon Pomelon
Jak malý může být slon? Záleží na tom, jak velkou
máte fantazii.
Není slon jako slon: indický je menší, africký má
větší uši… a ten zahradní má zaručeně nejdelší
chobot! Malý slon Pomelon se sice vejde pod
pampeliškový lupen, ale chobot má tak dlouhý,
že si ho při tanci často přišlápne. K čemu takové
nosisko, když všude jen překáží? Ke spoustě věcí!
Přesvědčte se o tom s Pomelonem! Je zkrátka prima
být přesně takový, jaký slon (nebo člověk) je. A mít
z toho radost.
Pomelon se stane kamarádem dětí od tří let,
které se s ním naučí nejen přijímat samy sebe, ale
pojmenují i to, čeho se bojí. Pomelon se třeba straš‑
ně bojí toho, že mu chobot bude růst donekonečna.
Anebo že mu naopak úplně zmizí! Absurdní? Jak
pro koho. Tak už to ostatně se strachem bývá. A je
skvělé podívat se na něj s nadhledem a vtipem.
Ramona Bădescu přivedla na svět VYSLONĚNĚ
neodolatelného hrdinu. Jemný situační i slovní hu
mor v kombinaci s nezaměnitelnými ilustracemi
Benjamina Chauda jsou láska na první pohled.
Těšíme se na každý další příběh!

Ramona Bădescu
(nar. 1980) je francouzská
autorka dětských knížek, které
byly přeloženy do desítky jazyků.
Nejpopulárnější z nich je její série
o zahradním slonu Pomelonovi,
která má už třináct pokračování.
Foto archiv autorky

3+

ilustroval Benjamin Chaud
přeložila Eva Sládková
flexovazba / 90 stran
vychází v dubnu
299 Kč

„

Raduj se z malých věcí.
Uvědoměle prožívej přítomný
okamžik. Měj se rád takový, jaký
jsi. Zní to jako základní poučky
populární teorie mindfulness.
A přitom vás to naučí
malý růžový slon.

Benjamin Chaud
(nar. 1975) je renomovaný fran‑
couzský ilustrátor a spolutvůrce
ikonických sérií s Ramonou Bă‑
descu či Davidem Calim. Kromě
toho sám knížky i píše — česky
už vyšel jeho Pompon se nudí
(2018, česky 2021) a druhý díl tu
bude co nevidět — Pompon má
starosti vychází na jaře 2022.
Foto © Chanyong Shim
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Pro milovníky
staveb všeho
druhu

Salla Savolainenová
Asfalt!
Jak se staví silnice? Co všechno je k tomu
potřeba? A co je to vlastně asfalt?
Dokonalá naučná knížka pro všechny děti, které
se nedokážou odtrhnout od plotů kolem vše‑
možných stavenišť. Ale hlavně pro vás — nebohé
rodiče, jichž se ti zvídaví potomci pořád na něco
vyptávají. Prostřednictvím příběhu a spousty
detailních obrázků, průřezů i schémat vám tato
knížka ukáže, jak to na stavbě silnice chodí,
jakou má kdo úlohu, a pojmenuje všechny ty
fascinující stroje a přístroje. Vysvětlí, co je pro
konstrukci silnice potřeba, a krok za krokem vás
provede její stavbou. A to vše velmi zábavně díky
naprosto přesným, a přesto vtipným ilustracím
Sally Savolainenové.
Nasaďte si ochrannou přilbu a rukavice,
vyrážíme na staveniště!

4+

přeložila Alžběta Štollová
flexovazba / 48 stran
vychází v dubnu
399 Kč

,
Zdravím !
nc
tady Ku

„

Až příště pojedete autem
po D1, přibalte dětem
na tu dlouhou cestu kromě
svačiny také Asfalt!.

Salla Savolainenová
(nar. 1962) je úspěšná a oceňovaná
finská výtvarnice. Ilustrovala přes
padesát knih pro děti a vydala také
čtyři vlastní obrázkové knížky. Její
ilustrace jsou plné detailů a humoru,
z výrazných lidských i zvířecích
postaviček vyzařuje dobrá nálada.
Za svou tvorbu byla třikrát nomino‑
vána na cenu Finlandia Junior Prize.
Foto © Kyösti Kontio
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Sven Nordqvist

Pátý díl
oblíbené
série

3+

Jak Fiškus s Pettsonem
napálili lišku

Lišky se přece nestřílejí! Na ty je potřeba vyzrát.
Kocourek Fiškus a děda Pettson si spokojeně žijí
na malebném statku uprostřed švédského venkova.
Ovšem jejich život není ani zdaleka poklidný!
O to se většinou postarají kocourkovy ztřeštěné
nápady, dědovy povedené vynálezy nebo jejich
nenechavé, všetečné slepice.
Jenže teď jsou slípky v ohrožení! V okolí totiž
řádí liška. Alespoň to tvrdí soused Gustavsson.
„Ukradla mi slepici, příště ji bez milosti zastřelím!“
hromuje soused a s puškou přes rameno vypadá
opravdu nebezpečně. „I vy dva byste měli být
ve střehu, váš kurník jistě taky poctí svou návště‑
vou,“ varuje dědu s kocourkem.
Jen ať si přijde, pomyslí si Fiškus, my ji
ale rozhodně střílet nebudeme. Lišky se musí
přechytračit! Vyplašíme ji tak, že k nám
už nikdy nevkročí.
A jak to nakonec celé dopadne? Kdo na koho
vlastně vyzraje?

přeložila Jana Chmura
Svatošová
vázaná / 30 stran
vychází v únoru
349 Kč

Jak Fiškus
s Pettsonem
napálili lišku

„

Sven Nordqvist

Host

Vítej zpět ve světě fantazie, kde
je možné všechno a který děti
(a nejen ony!) milují.

Přečti si také:

279 Kč
isbn 978-80-275-0342-1

Sven Nordqvist

Přečti si také:

Sven Nordqvist

Sven Nordqvist

Host

279 Kč
isbn 978-80-275-0342-1

3+
279 Kč
isbn 978-80-275-0131-1

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 Fiškus
s Pettsonem
vyrazili stanovat

Sven Nordqvist

Host

Sven Nordqvist

Poprask v zahradě

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!

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!

Sven Nordqvist

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!

Sven Nordqvist

Dort pro Fiškuse
Sven Nordqvist

Ten Fiškus se ale má. Slaví narozeniny třikrát do roka.
Ptáte se proč? No přece protože je to náramná legrace!
A o tu není v domácnosti dědy Pettsona nikdy nouze.
Ani když se peče palačinkový dort.
Na dort je potřeba vejce, mléko, cukr, špetka soli, máslo…
a mouka. Ale kde je mouka? Doma rozhodně ne —
ani ve spíži, ani v šatní skříni, a dokonce ani ve sporáku.
Pettson pro ni musí zajet do obchodu. Jenže kolo má píchlou
zadní duši, nářadí je v zamčené dílně a klíč je… klíč je…
Zeptejte se Fiškuse kde! Už teď je jasné, že upéct palačinkový
dort nebude jen tak. Zaručeně to ale bude zábava.

Dort pro
Fiškuse

Jak Fiškus
sázel masovou
kuličku

Dědu Pettsona a jeho roztomilého
kocourka Fiškuse už znáte.
Ale jestlipak víte, jak vlastně děda
k mluvícímu kocourkovi přišel?
Jak byl Fiškus malý a ztratil se

Dědu Pettsona a jeho roztomilého
Svenkocourka
NordqvistFiškuse už znáte.
Ale jestlipak víte, jak vlastně děda
k mluvícímu kocourkovi přišel?

Dobrosrdečný popleta
Pettson a jeho neposedný
kocourek Fiškus jsou tu!

Jak Fiškus s Pettsonem vyrazili stanovat

Další knihy o oblíbené
dvojici hrdinů:

3+
Host

Host

Host

3+
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Kari Staiová
Jonáš a Nenáš: Zloděj
na útěku
Kdo je dobrý a kdo je zlý? Pozná se to navenek?
Série o Jonášovi
Jeden říká na všechno �jo��
a Nenášovi sklízí jedno
I takovéto závažné
otázky řeší Jonáš a Nenáš
druhý říká na všechno �ne�.
ocenění za druhým:
ve zdánlivěMůžou
jednoduché
knížce s podtitulem
Zloděj
Cena norského
být dva lidé rozdílnější než Jonáš a Nenáš?
ministerstva kultury
A přesto jsou to nejlepší kamarádi. Bručoun Nenáš sice
pro nejlepší debut
na útěku. bývá se svým věčným �ne� dost protivný, ale pak se
ukáže, že umět říct v rozhodující chvíli �ne� vám může
Brageova cena
Jonáš aušetřit
Nenáš
jsou jako den a noc — každý
hodně problémů.
(udílí se od roku
1992 nejlepším
norským
knihám)
Norsku se kniha
stala fenoménem.
Svérázná dvojka
úplně jiný. VPřesto
jsou
to nejlepší
kamarádi,
jak
ožila v animovaném filmu, vstoupila na prkna norského
norských
divadla a milujív
ji děti
z mateřských
škol napříč
jsme se již národního
přesvědčili
první
knize
jejich Cena
dobro‑
kritiků
za nejlepší
celou zemí. Univerzální silné poselství funguje i v meziknihu pro děti
národním měřítku: kniha byla přeložena do mnoha jazyků,
družství. Už
víme, že někdy je dobré uměta mládež
říct NE
takže vedle Jonáše a Nenáše existuje i Yesper a Noper,
Jakob a Neinkob nebo třeba Tiloui a Tilnon.
a že komunikace je základem soužití mezi lidmi.
299 Kč
V novém příběhu se zábavnou formou posuneme
zase o kus dál. Když se totiž kamarádi setkají
3+
tváří v tvář se zločinem, může být Jonášovo
bezhlavé přitakávání extrémně nebezpečné.
Na modelových situacích můžou děti nane‑
čisto prožít dramatické okamžiky a uvažovat nad
tím, kde se asi stala chyba. Pomůžou Nenášovi
vymyslet, jak z patálie ven, a hlavně se s těmihle
dvěma svéráznými chlapíky znovu zasmějí.
Moderní norská klasika je přeložená do spous
ty jazyků — její poselství je totiž obecně srozumi‑
telné a v překladu se neztrácí díky jednoduchým
ilustracím. A v jednoduchosti je, jak známo, síla.

3+

přeložila Pavla Nejedlá
vázaná / 34 stran
vychází v únoru
349 Kč

Kari Staio
vá

JONÁŠ a NENÁŠ

Další lekce
„životní filozofie
pro batolata“

a

NENÁŠ

JO!

Kari Staiová
(nar. 1974) je norská ilustrátorka
a autorka knih pro děti. Její skan
dinávsky minimalistický styl je
blízký i nejmenším dětem. Série
o Jonášovi a Nenášovi už čítá šest
titulů. Po úspěšném představení
protichůdných kamarádů českým
dětem (Jonáš a Nenáš, 2020) právě
česky vychází druhý díl: Jonáš
a Nenáš: Zloděj na útěku.

NE!

ZLODĚJ
NA ÚTĚKU

„

Host

emzev šáneN .edjiřp ot an yzrB
ek es ížílpv a imavrab s ykílbyk
otulž an oh ejulameřP .ivojědolz
.onreč an a

Kari Staiová

ISBN 978-80-275-0128-1

Kari Staiová přesně pochopila,
jak dětem téma podat, aby je
doslova uchvátilo. Milujeme
Jonáše. Milujeme i Nenáše. Máme
doma pár knížek, které děti umějí
bleskurychle převyprávět, Jonáš
a Nenáš si jejich čtenářskou dušičku
získali během několika málo dní.
Blog Zrzky

Foto © Kari Svanberg
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Být velký brácha, to jsou samé starosti!
Medvědi se na zimu ukládají k zimnímu s pánku.
I u Pompona doma se gruntuje a chlupatí brá‑
chové u toho rodičům jen překážejí. Pompon
tak dostane za úkol malého Bonbónka pohlídat.
Pěkná nuda. A navíc i zodpovědnost! Pompon by
chtěl uspořádat večírek na rozloučenou s uply‑
nulým rokem, jenže malý bráška mu u toho moc
nepomáhá. Spíš než slavnostní výzdoba a zaseda‑
cí pořádek ho totiž zajímá, jak odpálit do vesmíru
raketu s medvědí posádkou na palubě…
Vydejte se s Pomponem po barevné stopě,
kterou za sebou malý Bonbónek zanechal, a zjis‑
těte, kam se to třeštidlo podělo.
V lese se skrývá nejedno překvapení, tak
ho prohledejte pořádně! Schválně, kdo vypátrá
dinosauří kost? A kdo trpasličí poklad? A koho při
svém pátrání nakonec objeví Pompon? Překvapení
budou všichni, to vám garantujeme.
Benjamin Chaud nakreslil další vtipnou
knížku plnou detailů, barev a laskavého humoru
o rodinných patáliích, se kterými se ztotožníte
jedna dvě.

Benjamin Chaud
(nar. 1975) je renomovaný francouz‑
ský ilustrátor a autor dětských knih.
Na svém kontě jich má už přes šedesát.
Série o medvídku Pomponovi, která
svému autorovi přinesla mezinárodní
renomé, čítá už pět dílů. Po knize Pom
pon se nudí (2018, česky 2021) právě vy‑
chází další díl. Medvídek Pompon ožil
i v animovaném seriálu, který se chystá
brzy vysílat i Česká televize.

3+

přeložila Eva Sládková
vázaná / 32 stran
vychází v dubnu
399 Kč

Benjamin Chaud

Benjamin Chaud
Pompon má starosti

Benjamin Chaud

POMPON MÁ STAROSTI

Pompon
a Bonbónek
brzy ožijí v ani
movaném
seriálu!

„
Host

Od první stránky v malém
Pomponovi vidím naše děti,
když je lapí nuda a všechno je
špatně. A jak to s Pomponem
dopadlo? Krásně! Ale to si
musíte prožít s Pomponem
sami. Stojí to za to!
Čteme dětem, FB

Foto © Chanyong Shim
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Aleš Sirný
Masarykův okruh 1930—1937
Historie nejslavnější éry automobilového
závodění u nás
Motoristické sporty jsou záležitostí dobro
druhů, byť to tak dnes skrze futuristické
technologie a bezpečnostní regule možná ne
vypadá. Stačí však obrátit pozornost do minu‑
losti a hned před námi vyvstane plejáda odváž‑
livců neváhajících riskovat život v plechových
krabicích, geniálních konstruktérů, jimž učaro‑
vala rychlost, a investorů se smyslem pro riziko.
Jedním z ohnisek automobilového soupeření
bylo i meziválečné Československo. Na brněn‑
ském Masarykově okruhu se ve třicátých letech
jezdil závod, na který se ve své době třásla svě‑
tová závodnická špička a desetitisíce fanoušků.

flexovazba / 300 stran
vychází v květnu
599 Kč

Kniha Masarykův okruh 1930—1937 poprvé
vypráví fascinující příběh motoristického
závodění v tuzemsku. Od politických tahanic
přes svérázné postavy amatérských závodníků
až po technologické inovace se před čtenářem
odvíjí fantastický obraz nespoutaných mužů
za volantem, napínavých soubojů s protivníky
i fyzikálními zákony a atmosféry mezinárodní
sportovní události.

Aleš Sirný

„

I romantika může vonět
benzinem. Kniha Masarykův
okruh 1930—1937 přináší příběhy
z doby, kdy v Československu
závodili největší mistři volantu.
Z doby, kdy se teprve rodila
formule 1.

MASARYKŮV
OKRUH
1930—1937
1930
1937

Host

Aleš Sirný
je motoristický redaktor. Auto‑
mobilovému sportu se věnuje
od devadesátých let a publikoval
řadu textů a článků v motoris‑
tických časopisech. Je autorem
knih Legendy naší silnice (2019)
a Masarykův okruh — 90 let (2021).
Foto archiv autora

102

Ukázka z knihy
Československo sice pořádalo hvězdně ob‑
sazované vrchařské podniky, ale stačil jediný
pohled na aktivity v zahraničí a bylo evident‑
ní, že je nutné srovnat krok s okolními státy.
V roce 1921 propojili Belgičané cesty na okraji
Ardenských lesů a stvořili patnáctikilometro‑
vou trať Spa—Francorchamps, o rok později
vznikl severně od Milána motoristický svato‑
stánek Monza a následující rok odstartovali
Francouzi dodnes pořádaný závod 24 hodin

Le Mans. V roce 1927 se Němci navzdory hos‑
podářské krizi zhostili realizace majestátního
Nürburgringu, jehož pověstná Severní smyčka
měřila přes dvaadvacet kilometrů. Ale i tuto
horskou dráhu v Porýní strčil Masarykův okruh
do kapsy.
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George Marshall
Ani na to nemyslete

přeložil Tomáš Kačer
brožovaná / 348 stran
vychází v únoru
399 Kč

Proč náš mozek ignoruje změnu klimatu

Zachránit planetu? Nejdřív je potřeba
prozkoumat klima našich mozků.
Klimatická krize je tady a je reálná. Hory
vědeckých dat a důkazů prostě nejde ignorovat.
A přece se nám to daří. Na vině je však vedle
obvyklých podezřelých (politiky, fosilní lobby
nebo médií) i někdo další: naše vlastní mysl.
Hledání odpovědi na trpkou otázku současnos‑
ti — proč navzdory kupícím se faktům o globál‑
ním oteplování vlastně nic moc nepodnikáme —
proto klimatického experta George Marshalla
vedlo do ordinací psychologů, vědeckých
laboratoří, aktivistických štábů či politických
kanceláří. Ať už se však jedná o vystrašené
klimatology, konzervativní aktivisty popírající

George Marshall
(nar. 1964) je britský odborník
na komunikaci, environmentální
aktivista a spisovatel. Jako poradce
a konzultant se zaměřuje na srozu‑
mitelné informování o environmen
tálních a klimatických tématech.
Na stejný cíl se zaměřuje i orga‑
nizace Climate Outreach, kterou
založil v roce 2004.
Foto archiv autora

104

klimatickou krizi, nebo cynické politiky, Mar‑
shall nepátrá po příčinách jejich sporů a rozdíl‑
ných názorů, ale naopak sleduje to společné —
lidskou psychologickou a kognitivní výbavu.
Jsou to totiž obranné mechanismy v našich
hlavách, které reagují na alarmující podněty
zvenčí, a zapříčiňují tak zdánlivě neřešitelné
spory i lhostejnost. Teprve až pochopíme, jak
a co nás děsí, můžeme pokročit k řešení skuteč‑
ných hrozeb.

„

George Marshall je
jeden z nejzajímavějších,
nejprovokativnějších
a nejoriginálnějších myslitelů
ohledně našeho kolektivního
psychologického popírání
klimatické změny. Pokud
bychom dbali jeho rad, mohli
bychom se pak neohroženě
podívat na současnou
existenční krizi — a jednat.
Naomi Kleinová, autorka
bestsellerů Bez loga, Šoková
doktrína a This Changes
Everything

Ani na to
nemyslete
Proč náš mozek
ignoruje změnu klimatu

Klimax

Host

George
Marshall

Ukázka z knihy
Psychologické výzkumy ukazují, že lidé, kteří
přežili klimatické katastrofy, podobně jako
lidé, kteří vyvázli bez následků z automobilo‑
vých nehod, mají sklony propadat falešnému
pocitu vlastní budoucí nezranitelnosti. Velký
terénní výzkum v jednom iowském městě,
které zasáhl hurikán druhého stupně škály,
dospěl ke zjištění, že většina lidí nabyla
přesvědčení, že existuje menší pravděpodob‑
nost, že je v budoucnosti opět zasáhne hurikán,

než lidé z jiných měst. Mezi největšími
optimisty byli často lidé žijící v těch nejhůře
postižených oblastech.
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Lucy Delap
Feminismy

přeložila Alžběta Vargová
vázaná / 352 stran
vychází v květnu
399 Kč

Globální dějiny

Feminismus má mnoho podob a mnoho historií.
Často neznámých či zapomenutých — ale stále
inspirativních.
Když se řekne feminismus, vybaví se nám
známé obrazy: pochodující sufražetky, pálení
podprsenek, duhové vlajky. Boj za genderovou
emancipaci má však mnohem pestřejší a mnoh‑
dy delší dějiny než ty, které si vypráví západní
společnost. Snad na všech místech světa se
ženy pokoušely vymanit se z údělu, který jim
předepisovala tradice, společenská konvence
nebo politika. Ale ať už šlo o možnost veřejně
se projevovat, právo na nakládání se svým
tělem, nebo občanská práva, podoba těchto
bojů se lišila kulturu od kultury, třídu od třídy.

Ani zdaleka nepřipomínala a nepřipomíná
jednolitý proud feminismu, jak si ho na Západě
představujeme dnes.
Historička Lucy Delap v knize Feminismy
tato rozmanitá a pozapomenutá hnutí připomí‑
ná. Líčí jejich minulost i důsledky pro tu či onu
současnou společnost. Nejenže se tím vyjevuje
dost často neznámá historie — Delap rovněž
vtahuje do současných debat o feminismu
hlasy, které běžně nezaznívají.

„

Kniha Lucy Delap představuje
kruhovou cestu v čase a prostoru —
jízdu na kolotoči, v němž jsou vrcholy
i pády součástí cesty stejně jako sám
pohyb dopředu. Nabízí fascinující
pohled z ohromujícího archivu.
The New York Review of Books

Feminismy
eminismy
ní
globál
dějiny

Brilantní průzkum
tří století aktivismu
na mnoha kontinentech.
History Today

Lucy Delap
HOST

Lucy Delap
je britská historička. Zabývá se gen‑
derovou historií a dějinami femi‑
nismu. V současnosti působí na uni‑
verzitě v Cambridgi. Její předchozí
kniha The Feminist Avant‑Garde
(Feministická avantgarda, 2008)
získala ocenění Women’s History
Network Prize, oceňován je i její
odborný výzkum.
Foto © Graham Copekoga
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Ukázka z knihy
Všichni, kdo se kdy stavěli proti křivdám,
jimž ženy čelí, byli ve svém přístupu zásadně
utvářeni svou historickou současností. Politické
názory těchto lidí byly ovlivněny jejich spole‑
čenskou třídou, kastou, etnickou příslušností,
náboženstvím, sexualitou, věkem a rozdíly mezi
nimi. Žádné označení jednotlivce za feministku
či feministu nemůžeme brát jako samozřejmost
ani ho nemůžeme přilepit jako nálepku na akti‑
vismus žen a mužů, kteří by si tak sami neříkali

nebo to přímo aktivně odmítali. Feminismus
pro nás může být výchozím bodem, který
nám umožní lépe porozumět tomu, jak mohly
různé kampaně za „práva žen“, „nové ženství“,
„probuzení“ a „osvobození“ žen sdílet tytéž
cíle a taktiky.
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Carolyn Steelová
Sitopie

Non-fiction

přeložila Viktorie Hanišová
brožovaná / 440 stran
vychází v dubnu
399 Kč

Sanne Blauwová
Zrádná čísla

Jak zachránit svět pomocí jídla

A jak jim stále znovu podléháme

Budoucnost prochází žaludkem.
Snad žádnou tělesnou potřebu nepociťujeme tak
naléhavě jako hlad a žízeň. Starost o plný žaludek
proto stojí v základu každého života i celé lidské
civilizace: od toho, co jíme, jak jídlo vyrábíme,
přepravujeme, uchováváme a pořizujeme, se odví‑
jí naše zdraví, národní hospodářství i stav planety.
Současná produkce jídla i podoba stravování však
v globálním měřítku nesvědčí nikomu. Statistiky
mluví o rostoucí míře civilizačních chorob, státy
přestávají být soběstačné a v budoucnu mají přibýt
ještě další miliardy hladových krků, které má
planeta uživit.
Jídlo je tak nenápadným středobodem mnoha
globálních problémů a mělo by k sobě vázat poli
tickou, společenskou i filozofickou pozornost.
Carolyn Steelová proto zpovídá farmáře, pole‑
mizuje s filozofy, navštěvuje architekty nebo čte
literární klasiky a ve své odvážné knize Sitopie
dopřává jídlu důležitost, jaká mu náleží. Nejen
dnes, ale hlavně v budoucnu.

Nic nemůže být objektivnější než čísla
a statistika. Nebo ne?
Život v moderní společnosti si nelze představit
bez čísel a statistik. Koronavirová krize tuto
skutečnost jen podtrhla: každodenní starosti
i mezinárodní dohody se odvíjely od aktuálních
počtů nakažených, míry proočkovanosti či re‑
produkčního čísla. Ale statistika a číselné údaje
řídily život už dávno předtím, a nejen v oblasti
zdraví — co jiného koneckonců jsou informace
o průměrném platu a minimální mzdě, známky
ve škole, procentuální hodnocení služeb, míra
růstu HDP…
Ekonomická novinářka Sanne Blauwová se
rozhodla číslům zasvětit svou kariéru. Respektive
tomu, co se za čísly může skrývat a k čemu všemu
je lze využít. Statistiky se totiž nezjevují samy
od sebe, vždycky totiž někdo určuje, co se měří
a jak se to měří. Stejně tak nikdy nenasloucháme
samotným matematickým údajům, ať už o míře
zaměstnanosti, nebo výsledcích voleb, ale vždy
jejich interpretacím. A pokaždé se za čísly skrývá
něco více než chladná objektivní matematika.

Carolyn Steelová
je spisovatelka, architektka a urbanistka.
Po studiu architektury v Cambridgi se
odborně zaměřila na každodenní život
ve městech. Tento zájem se později zúžil
na vztah mezi jídlem a městem, o kte‑
rém napsala svou první, mezinárodně
úspěšnou knihu Hungry City (Hladové
město, 2008). Rozšíření tohoto tématu
na planetární úroveň se věnuje ve své za‑
tím poslední knize Sitopie (2020).

„

Steelová si je dobře vědoma dlouhé
historie úzkostí souvisejících s tím,
jak bychom měli jíst a žít, a mistrně
proplouvá mezi odpověďmi řeckých
stoiků, osvíceneckých filozofů,
současných zastánců zdravého
života a všech ostatních.
The Guardian

Sanne Blauwová
(nar. 1986) je nizozemská
ekonometrička a novinářka. Věnuje
se tématu dat, ekonomie a statis‑
tiky. Působí v mediální platformě
De Correspondent. Kniha Zrádná
čísla (2018) jsou její prvotinou.
Foto © The Correspondent

přeložila Jana van Luxemburg
brožovaná / 224 stran
vychází v únoru
329 Kč

ZRÁDNÁ
ˇ
ČÍ8LA

SANNE
BLAUWOVÁ

SANNE BLAUWOVÁ

Non-fiction

A JAK
J1M STÁLE
ZN0VU
P0DLÉHÁME
H0ST

„

Kniha dozajista otevře mnoha lidem
oči. Kdybych ještě chodil do školy,
přál bych si, aby mě matematiku,
ekonomii či dějepis učil někdo
takový, jako je Sanne Blauwová.
Ještě o ní hodně uslyšíme.
Rutger Bregman, historik
a spisovatel

„

Obdivuhodně hutná
kniha. […] Dobře vystavěná,
s výstižnými příběhy.
The Times

Foto © Erroll Jones
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James Lovelock
Novacén

Non-fiction

přeložil Jan Prokeš
brožovaná / 140 stran
vychází v květnu
269 Kč

Nadcházející věk hyperinteligence

Aleksander
Kaczorowski
Pražský slabikář

přeložil Martin Veselka
vázaná / 264 stran
vychází v květnu
369 Kč

Od Kafky k Havlovi a zpět
Technologická vize budoucnosti od autora
teorie Gaia
Pro současnost, kdy se za nejvlivnější planetární
faktor obecně považuje lidská činnost, se vžil ter‑
mín antropocén. Avšak podle legendárního mys‑
litele a vědce Jamese Lovelocka už tato éra končí.
Lidstvo totiž vstoupilo do věku novacénu — éry,
kterou definují superpočítače a umělá inteligence;
doby, z níž vzejdou mnohem schopnější „bytosti“
než člověk. Ale i tento nový druh bude potřebovat
zdravou Zemi a její funkční teplotní regulaci.
Stejně jako člověk.
Podobně jako mnohokrát dříve, James Love
lock i ve svých sto letech přichází s nadmíru pro
vokativní tezí, jež se zdá být v přímém rozporu
s jeho nejslavnější teorií — hypotézou o živé
planetě Zemi, která se musí vyrovnávat s civili
začními hrozbami. Je to však opravdu jen zdání:
Lovelock do planetárního systému zahrnuje vše,
včetně budoucích technologií. Z civilizace se
stává součást organismu.

„

Literární průvodce českým dvacátým stoletím
Kafka, Hašek, Čapek, Škvorecký, Kundera,
Havel… pro českého čtenáře to jsou klasická
jména, nerozlučně spjatá s tuzemskou kulturou.
Nepřemýšlíme nad nimi, nemusíme je objevovat.
A to je trochu škoda. Už jen samotná představa,
že se s jejich texty a osudy člověk seznamuje
v dospělosti, nahodile, nečekaně a dobrodružně,
je vzrušující. S Pražským slabikářem polského
esejisty a spisovatele Aleksandra Kaczorowského
se z této představy stává možnost. Autor nejenže
původně polskému publiku představuje to nejlepší
i nejabsurdnější z tuzemské literatury, ale také
vypráví své zážitky a zkušenosti z vlastního
objevování české literatury a kultury. I notoricky
známé historky a díla se proto českému čtenáři
představují v nečekaném světle, k tuzemským
velikánům se dostáváme jakoby poprvé, fascino‑
váni podivným světem umělecké Prahy. Prostě —
ten správný slabikář pro dospělé.

Prorok, jenž si zaslouží
každou poctu, kterou může
lidstvo nabídnout.
The Guardian

To nebyl můj slabikář.
To byla má univerzita.
Mariusz Szczygieł,
novinář a spisovatel

James Ephraim Lovelock
(nar. 1919) je britský vědec, environ
mentalista, futurolog a spisovatel.
Nejvíce se proslavil kontroverzní
teorií Gaia o tom, že planeta Země
je jediný samoregulativní super
organismus. Působil na řadě univer‑
zit, pracoval mimo jiné i pro NASA.
Novacén (2019) je jeho zatím po
slední kniha.

Aleksander Kaczorowski
(nar. 1969) je polský novinář, esejista
a překladatel, bývalý vedoucí redakce
publicistiky deníku Gazeta Wyborcza.
Dlouhodobě se věnuje poválečné české li‑
teratuře a je autorem úspěšných biografií
Václava Havla či Bohumila Hrabala. Jeho
biografická kniha Ota Pavel (2018, čes‑
ky 2020) byla nominována na významné
polské literární ocenění Nike.

Foto © Sandy Lovelock

Foto © Fondation Jan Michalski,
Tonatiuh Ambrosetti
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Chimamanda Ngozi
Adichieová
Zápisky o smutku

přeložil Petr Štádler
brožovaná / 100 stran
vychází v květnu
249 Kč

Katherine Mayová
Zimování
Hledání klidu v těžkých časech

Na smrt blízkých se nikdy nepřipravíme. Má však
smysl se o to pokoušet.
V roce 2020 náhle zemřel James Nwoye Adichie.
Jeho nenadálá smrt zasáhla celou rodinu roz‑
troušenou po světě, včetně jeho dcery a globál‑
ní spisovatelské hvězdy Chimamandy Ngozi
Adichieové. Ta chtěla vzdát svému otci hold,
zavzpomínat s láskou na moudrého a starostli‑
vého tatínka. A také vyjádřit soucit všem lidem,
kteří v pandemickém roce zažili podobnou ztrátu
a kteří se stejně jako ona museli vyrovnávat se
zármutkem. Vznikl tak esej Zápisky o smutku,
nejprve publikovaný v časopise The New Yorker,
později rozšířený do knižní podoby, v níž Adi
chieová přemýšlí o pocitech, o nichž běžně
přemýšlet nechceme.

„

Zima mě zadusila, rozervala na kusy. A v té bílé
tmě jsem spatřila možnost znovu se poskládat.
Někdy náš život ztratí směr. Náhlá nemoc, úmrtí
milované osoby, rozchod, ztráta zaměstnání nebo
jiná nepředvídatelná událost způsobí, že se náš
svět obrátí vzhůru nohama. Většinu z nás pak čeká
často dlouhé, osamělé období, během kterého se
vyrovnáváme se ztrátami, prožíváme bolest a jen
pomalu se odrážíme ode dna.
Katherine Mayová tato těžká období nazývá
zimováním — její vlastní zimování odstartovaly
zdravotní problémy, manželova nemoc a synovy
obtíže ve škole.
Kniha je osobním vyprávěním o transfor‑
mační síle odpočinku, protkaným poučeními
z mytologie i přírody. Autorka nás vyzývá,
abychom změnili svůj vztah k obdobím útlumu —
i vlastní smutek lze přijímat aktivně a úlevu nám
může přinášet nejen hluboké ústraní, ale také
chápání života jako cyklického střídání, nikoli
lineárního běhu.

Smutek je prý nezdvořilý…
Slova Adichieové dávají této
univerzálně sdílené a také uni
verzálně potlačované emoci
vítaný, autentický hlas.
The Washington Post
Chimamanda Ngozi Adichieová
(nar. 1977) studovala v Nigérii
a v USA. Její románová prvotina
Purpurový ibišek (2003, česky 2020)
vzbudila velkou pozornost a byla
přeložena do téměř tří desítek
jazyků. Druhá kniha Půl žlutého
slunce (2006, česky 2020) získala
literární cenu Women Prize for
Fiction za rok 2007 a při příležitosti
25. v
 ýročí v roce 2020 byla vyhlá‑
šena absolutní vítězkou této ceny.
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přeložila Kateřina Rottová
vázaná / 224 stran
vychází v únoru
329 Kč

KATHERINE
MAYOVÁ
H ledání
klidu
v těžkých
časech

ZIMOVÁNÍ
HOST

„

TH E N E W YORK TI M ES BESTSELLER

Překrásné… Mayová
pozoruje citové útrapy života
pronikavým pohledem.
The New York Times

„

Zatím poslední román Amerikána
(2013, česky 2017) vyšel dosud v té‑
měř třiceti zemích a velkého úspě‑
chu se dočkaly také autorčiny eseje
Feminismus je pro každého (2014,
česky 2018) a Milá Ijeawele aneb
Feministický manifest v patnácti
doporučeních (2017, česky 2018).

Katherine Mayová
je britská autorka populárně-naučných
knih i románů, její články a eseje vy‑
cházejí mimo jiné v denících The New
York Times nebo The Observer. Kathe‑
rine Mayová vede také kurzy tvůrčího
psaní. Zimování (2020) je její první
knihou, která vychází v češtině.

Foto © Manny Jefferson

Foto © Sara Norling

Pokud se naučíme těžké chvíle
přijímat, získáme sílu a moudrost
a svět se nám vyjeví jasněji.
Zimování nabízí empatii, přijetí
a perspektivu, která nám zůstane
ještě dlouho po pandemii.
The New York Times
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Non-fiction

Dominique Roques
Sběratel vůní

přeložil Tomáš Havel
vázaná / 320 stran
vychází v květnu
379 Kč

Thomas Pettersson
Nečekaný vrah

Putování za světovými parfémy

Příběh vraždy Olofa Palmeho

Vůně mají mnoho tajemství. A objevit je
znamená vyrazit na cestu kolem světa.
Hlava, srdce, základ. To jsou tři stěžejní sou‑
části parfému, které se rozvoní v různou chvíli.
Každou z těchto složek může tvořit hned několik
vůní a celý parfém pak i desítky esencí. Úspěšné,
mámivé a afrodiziakální kombinace jsou proto
dobře střeženým tajemstvím velkých luxusních
značek a globálního parfumérského byznysu.
Kde se však berou samotné vůně?
Dominique Roques už přes třicet let dodává
parfumérům na celém světě vonné esence z více
než sto padesáti surovin a padesáti zemí. A teď
se chce podělit o příběh vůní, míst i lidí, kteří
za úspěšnými parfémy stojí, ať už to jsou sadaři,
sběrači, pěstitelé, byznysmeni, nebo dokonce ma‑
fiáni. Roques ukazuje, na jak složitém a křehkém
systému parfumérský průmysl stojí, kolik práce
a úsilí je za každou esencí a jak vše dělat udrži‑
telně a odpovědně. A při svém vyprávění vezme
čtenáře na dobrodružnou výpravu od Andalusie
po Laos, od Venezuely po Somálsko, od prasta‑
rých metod až po nejmodernější technologie.

Kdo skutečně zabil švédského premiéra?
Píše se rok 1986, je těsně před půlnocí. V mra‑
zivém únorovém večeru se oblíbený švédský
premiér Olof Palme s manželkou Lisbeth vra‑
cejí z kina. Palmemu zbývají poslední minuty
života — o pár chvil později ho v boční uličce
zastřelí neznámý muž. Krátce po dvanácté je
v nemocnici prohlášen za mrtvého. Celé Švéd‑
sko i Evropu zasáhne šok. Jak se mohlo stát,
že v tak mírumilovné zemi zavraždili tak po‑
pulárního a konsenzuálního politika, jako byl
Olof Palme? A hlavně: Kdo vystřelil?
Vražda Olofa Palmeho se stala jednou
z největších kriminálních záhad dvacátého
století. V roce 2007 se případem začal zabývat
novinář Thomas Pettersson: prohlášení jednoho
ze svědků se tolik vymykalo všem ostatním,
že stálo za ověření. A výsledkem Petterssonova
dvanáctiletého pátrání je nejen mezinárodně
úspěšná kniha Nečekaný vrah, která se čte jako
thriller, ale také vyřešený případ: na základě jeho
důkazů a argumentů švédská policie kauzu vraždy
Olofa Palmeho uzavřela.

Dominique Roques
je odborník v oblasti parfumerie.
Specializuje se na získávání primár‑
ních zdrojů pro výrobu přírodních
extraktů. Zasazuje se o dlouhodobou
udržitelnost pěstování a obchodu
s přírodními esencemi. Působí v jed‑
né z největších světových společností
produkujících vůně a aromata Firme
nich. Sběratel vůní (2021) je jeho
první knihou.

Dominique Roques

Sběratel
vůní
Putování
za světovými parfémy

„
Host

Od Kristových slz v Andalusii
nebo vetiveru na Haiti přes
kalábrijský bergamot, bulharskou
růži až po skořici ze Šrí Lanky
či santalové dřevo z Indie
a Austrálie — Dominique Roques
nás provází na cestě plné vůní,
kde však nepřijdou zkrátka ani
ostatní smysly… Jak obracíme
stránky, s každou novou vůní
se rodí nové emoce.
Babelio

Thomas Pettersson
(nar. 1957) je švédský novinář a spi‑
sovatel. Začínal jako pracovník v tele
komunikacích a středoškolský učitel,
jako žurnalista se od roku 1997 zamě‑
řuje na sociální témata a ekonomiku.
Za svou poslední knihu Nečekaný
vrah (2018) obdržel prestižní novi
nářskou cenu Guldspaden.

přeložila Lucie Olešová
vázaná / 342 stran
vychází v červnu
399 Kč

Obálku připravujeme

Thomas Pettersson:
Nečekaný vrah
Příběh vraždy
Olofa Palmeho

„
„

Seriálová adaptace
Netflix 2021

Fenomenální kniha
Thomase Petterssona
Nečekaný vrah se podle
všeho stala základem pro
závěr vyšetřování vraždy
Olofa Palmeho. Dokonce
ho možná řídila.
Aftonbladet

Foto © Ola Kjelbye

Foto © Ph. Matsas
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Anna Mayrová
Bídníci

přeložila Zuzana Schwarzová
brožovaná / 264 stran
vychází v dubnu
329 Kč

Pavel Barša
Román a dějiny

brožovaná / 220 stran
vychází v květnu
299 Kč

Proč společnost pohrdá nezaměstnanými,
ale přesto je potřebuje

Host

„

Energická a razantní kritika útlaku
a hanby, esej o smutku a rozpacích
nezaměstnaných. Mayrová skvěle vy
važuje rovinu vyprávění o vlastní rodině
a zkušenostech se společenskou reflexí.
Die Presse
Anna Mayrová
(nar. 1993) je německá novinářka.
Po studiu geografie a literatury
krátce pracovala jako učitelka.
Dnes je politickou redaktorkou
v časopisu Die Zeit a členkou in‑
vestigativního týmu CORRECT!V.
Bídníci (2020) jsou její první kniha.
Žije v Berlíně.
Foto © Anna Tiessen
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„

Mayrová odmítá pozici oběti i hlasy,
které uznale pronášejí, že se z té díry
vylízala. Jednak nebylo z čeho se vy
lízat, protože ji rodiče milovali stejně,
jako své děti milují bohatší rodiče.
A jednak se z ničeho nevylízala.
Tereza Matějčková, filozofka

R

D
Pavel
Barša
Román
a dějiny

„

host

Proč společnost
pohrdá nezaměstnanými,
ale přesto je potřebuje

Diskuse o povaze románu nejsou věcí minulosti.
Naopak, skýtají prostor pro přemýšlení o dnešku.
Klimatická a koronavirová krize mají vedle svých bez‑
prostředních, doslova fyzických dopadů i jeden překva‑
pivý důsledek filozofický. Jak lze ve světě, kde každé
soukromé rozhodnutí ovlivňuje planetu či veřejné zdra‑
ví, utvářet společné politické vize budoucnosti? Po‑
dobně jako byly revoluční narativy dvacátého století —
fašismus a komunismus — pohřbeny svým vlastním
tragickým uskutečněním, tak neoliberální víru v ne‑
omezený trh a svobodu individualit podkopává omeze‑
ná kapacita planety a znovuobjevená křehkost lidského
zdraví. Do politiky vstoupily neživé entity a smrt.
V legitimizaci revolučních i liberálních ideo‑
logií minulých dvou staletí hrál klíčovou roli způsob
propojení individuálních a kolektivních příběhů, jenž
stojí také v centru myšlení o románu Milana Kun
dery. Kundera vychází z hegelovského pojetí, které
pro potřeby komunistické ideologie adaptoval filozof
György Lukács. Pro odpovídání na politické výzvy
dneška se však lépe hodí antihegelovské koncepce ro‑
mánu a dějinnosti formulované Michailem M. Bachti‑
nem a Erichem Auerbachem.

host

O chudobě se dobře diskutuje. Nechceme se
na ni ale doopravdy podívat.
Měli se víc snažit. Jsou líní. Bez zájmu o vlast‑
ní rozvoj. Chybí jim vzdělání. Tyto a spoustu
podobných vět si o sobě mohou vyslechnout ne‑
zaměstnaní a chudí lidé všech vyspělých demo‑
kratických společností. Včetně rodičů německé
novinářky Anny Mayrové, která si podobných
řečí zažila až dost. A to i od lidí, od nichž by
čekala větší pochopení. Dříve se za svůj původ
i nezaměstnanost rodičů styděla, dnes už svůj
postoj změnila. Pochopila, že společnost
potřebuje obraz chudých a neschopných, aby se
všichni ostatní mohli cítit dobře, aby si mohli
blahopřát, že v životě uspěli. V nekompromisní
a úspěšné knize Bídníci Mayrová vypráví osudy
své rodiny a zároveň se vymezuje vůči této
společenské potřebě. Zkouší si představit svět,
který se obejde bez obrazu neúspěšných.

Pavel Barša přibližuje
fascinující kapitolu z českých
intelektuálních dějin — proměnu
Kunderova chápání románu —
a vsazuje ji do současného
společenského kontextu.

Pavel Barša
(nar. 1960) je český politolog, filo‑
zof a publicista. Působí na Filoso‑
fické fakultě Univerzity Karlovy.
Vydal desítky článků a řadu knih
z oblasti politické filozofie, mezi‑
národních vztahů a teorie sociál‑
ních hnutí. Publikuje například
v Salonu Práva.
Foto archiv autora
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Jason Hickel
Méně je více

Odborná

přeložila Jaroslava Přerovská
brožovaná / 360 stran
vychází v červnu
389 Kč

Jiří Trávníček
Betty a my

Jak nerůst zachrání svět

O jednom českém kulturním fenoménu

Planeta má omezenou kapacitu. Je načase tomu
uzpůsobit ekonomiku.
Klimatická a environmentální krize mají jasné
příčiny. Nadbytek skleníkových plynů v atmosféře,
odlesňování, ztrátu biodiverzity, intenzivní rybo‑
lov, zesilující zpětné smyčky globálních systémů.
A i u těchto jevů je znám původce: globální ekono‑
mický systém postavený na myšlence neustálého
růstu. Jenže jak lze neomezeně růst na omezeném
planetárním prostoru? Toto je možná ta největší
politická výzva, kterou změna klimatu lidstvu
klade: nikoli vynalézání inovativních a zelených
technologií, nikoli větší ochrana přírody, ale
transformace světového hospodářství. Podstata
této výzvy spočívá v její jednoznačnosti. Je třeba
zpomalit. Nerůst.
Antropolog Jason Hickel v knize Méně je
více zkoumá, jak této nelehké výzvě dostát. Jak
nerůst, a přitom neohrozit důstojné živobytí? Jak
by vlastně měl vypadat život v takové společnosti?
Je to vůbec možné? Jsou to těžké otázky, které
ovšem nesnesou odklad.

Kdybyste měla dát svému dítěti na cestu živo
tem jednu knihu, která by to byla? Vejce a já.
Takto odpověděla Marta Kubišová na do‑
taz Tomáše Halíka v roce 2015. Proč zrovna
Betty MacDonaldová, autorka Vejce a já, do
sáhla u českých čtenářů (rozuměj: čtenářek)
takové popularity? Co ji způsobilo? A proč se
tak děje zrovna u nás a ne jinde? Autor nejdříve
sleduje americké osudy života a díla Betty Mac
Donaldové v širších kulturně‑společenských
souvislostech; poté hledá české paralely, kódy
a předpoklady; v další části dostávají slovo
samotné české čtenářky a jejich názory; kniha
končí shrnujícím pohledem na daný fenomén
v širokém kontextu (čtenářské) kultury. Ba ne,
není to jen osobitý humor, jímž se tato americ‑
ká autorka vepsala do našich srdcí; do značné
míry je to i její protofeminismus. Její kultur‑
ní mise v českém prostředí je jak čtenářská,
tak emancipační.

„
„

Kniha roku podle
Financial Times

Jason Edward Hickel
(nar. 1982) je britsko‑americký
antropolog původem ze Svazijska.
Ve svém výzkumu se zaměřuje
na politickou ekologii, ekono‑
mii a nerovnosti. Působí na Uni‑
verzitě v Barceloně a na London
School of Economics. Je autorem
několika knih, z nichž The Divide
(Propast, 2017) a Méně je více (2020)
se staly mezinárodními hity.
Foto archiv autora

118

Přelomová kniha pro pře
lomové časy. Pokud hledáte
transformativní vize, pak je
tato kniha určena právě vám.
Kate Raworthová, ekonomka
a autorka Ekonomie koblihy

Jiří Trávníček
(nar. 1960) je literární vědec a kritik,
editor, vysokoškolský učitel a čte‑
nářolog. Je autorem několika knih,
např. Poezie poslední možnosti (1996),
Příběh je mrtev? (2003), Knihy a jejich
lidé (2013), Knihy kupovati (2014,
se Zdeňkem Šimečkem), Česká čte
nářská republika (2017). V roce 2020
vydal kalendárium o dějinách čtení
Kulturní vetřelec.

brožovaná / 240 stran
vychází v květnu
329 Kč

„

A taky jsem se s touhletou
kamarádkou bavila o Betty Mac
Donaldový a oni ji tam neznaj.
To je českej fenomén, něco
jako Mrazík, kterej v Rusku
taky není známej, a my ho tady
všichni známe nazpaměť. A to
je zvláštní, jestli my jako Češi
máme nějakou takovou knížku.
jedna z narátorek,
referentka, 55 let

Foto © Robert Sedmík
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Odborná

Odborná

Zuzana Urválková
Tajemství úspěchu

brožovaná / 384 stran
vychází v červenci
399 Kč

Německojazyčná knižnice Album
nakladatele Ignáce Leopolda Kobra
v širších literárních souvislostech
Jak vydávat německé romány a být
v devatenáctém století úspěšným čes
kým nakladatelem?
Německojazyčná knižnice Album (1846—1861)
představovala stálici na středoevropském knižním
trhu: nabízela původní německojazyčnou romá‑
novou produkci konvenčního rázu a konkurovala
překladům populárních jinojazyčných děl, jež
zaplavovaly tehdejší knižní trh. V českých zemích
podnítilo Kobrovo Album vznik obdobné edice
románů — Bibliotéky původních románů histo‑
rických i novověkých Kateřiny Jeřábkové, známé
pražské nakladatelky a vydavatelky časopisu
Lumír. Autorka zkoumá čtenářskou atraktivitu
žánrové skladby Alba ve vztahu k soudobé české
beletrii. S využitím metodologických podnětů
teorie recepční estetiky a synopticko‑pulzační
teorie představuje nakladatelský provoz a literár‑
ní dění v padesátých letech devatenáctého století
jako mnohovrstevnatou, vnitřně rozrůzněnou síť
interkulturních a intertextových vazeb, jejichž
přirozenou součástí byla vícejazyčnost.

Jan Tlustý
Příliš hlučná
prázdnota
Mezery, otřesy a smysl v literárním díle

Zuzana
Urválková

TAJEMSTVÍ
ÚSPĚCHU
Německojazyčná knižnice Album
nakladatele Ignáce Leopolda Kobra
v širších literárních souvislostech

„
host

Jak moc je důležité to, co text neříká? A jak
o ne(do)řečeném přemýšlí literární teorie?
V každém vyprávění se ve větší či menší míře
objevuje to, co literární teorie tradičně označuje
místy nedourčenosti, prázdnými místy nebo
mezerami. Čtenář na ně reaguje různě: domýšlí
nevyřčené, formuluje hypotézy, zapojuje své
literární i kulturní znalosti, reaguje ale také
emocionálně a tělesně. Nadto může být vystaven
zkušenosti prázdna, nejistoty, nevědění. Kniha
reflektuje tyto problémy na pozadí dějin teo‑
rie literatury, od klasických konceptů přechází
k aktuálním výzkumům kognitivní vědy druhé
generace, věnuje se však i konceptům, které
vyplňování mezer dávají do souvislosti s etikou.
V závěrečné kapitole nahlíží autor na mezery ještě
z jiného úhlu: prožitek nevědění představuje jako
zkušenost otřesu samozřejmostí smyslu či jako
vstup na půdu patočkovské vykloněnosti do noci,
prostřednictvím níž se svět může čtenáři připome‑
nout jako místo, kde se děje dar zjevování.

Kobrovo Album zářilo jako laskavé
světlo nad chaosem šibeničních
románů o katech a vrazích…
Constant von Wurzbach, biblio
graf, lexikograf a spisovatel
Zuzana Urválková
(nar. 1972) přednáší o české
literatuře devatenáctého století
na Filozofické fakultě Masarykovy
univerzity v Brně a bádá v oblasti
česko‑německých literárních vzta‑
hů. Publikovala monografii Dvoj
lomná zrcadlení (2009) o díle Karla
Herloše‑Herloßsohna. Ve spolu‑
práci s Daliborem Turečkem
připravila k vydání mezinárodní
sborník Mezi texty a metodami
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(2006). Je editorkou monotema‑
tického čísla o českém literárním
realismu (Bohemica litteraria, 2014).
Přispěla do kolektivní monografie
Český a slovenský literární klasi
cismus: Synopticko‑pulzační model
kulturního jevu (2017).
Foto © Michael Wögerbauer

brožovaná / 320 stran
vychází v červnu
369 Kč

Obálku připravujeme

Jan Tlustý:
Příliš hlučná prázdnota
Mezery, otřesy a smysl
v literárním díle

„

[…] je moudré přijmout
s plným vědomím skutečnost,
že některé věci prostě ne
víme a nemůžeme vědět.
H. Porter Abbott,
literární vědec
Jan Tlustý
(nar. 1977) je bohemista, vysoko
školský učitel, zástupce šéf‑
redaktora časopisu Bohemica
Litteraria. Zabývá se otázkami
interpretace a estetické zkušenosti,
zejména z pohledu fenomenologie,
hermeneutiky a českého struktu‑
ralismu, sleduje experimentální
postupy v autobiografii či autofikci,
edičně a badatelsky se věnuje dílu
Zdeňka Kožmína — vydal jeho

Zvětšeniny z Komenského (2007)
a výbor z deníků Bubáčci (2020).
Přispěl do řady domácích i zahra‑
ničních monografií, např. Slovník
literárněvědného strukturalismu
(2018), Schizofrenická historio
grafie (2019) a Čtení jako radost
a dobrodružství (2020).
Foto © Irena Špačková
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Poezie

Hana Friedlaenderová,
Vít Richter, Jiří Trávníček

brožovaná / 152 stran
vychází v červnu
269 Kč

Covidočtení

Jaromír 99
Mimosezóna

vázaná / 200 stran
vychází v květnu
549 Kč

Písňové texty Priessnitz, Umakart a dalších

„

Hana Friedlaenderová / Vít Richter / Jiří Trávníček

Udělala z nás pandemie
větší čtenáře, nebo spíše
Udělala z nás pandemie větší čtenáře,
nebo spíše naopak? Vychýlila naše čtenaopak? Vychýlila naše
čtenářské zvyky?
nářské zvyky?
Publikace vychází ze statistického šetřeorganizovaného Národní knihovnou
Publikace vychází zeČRní,statistického
šetření,
v únoru 2021. Přináší data týkající se
našeho chování před pandemií a během
pandemie – které
mediální aktivity naorganizovaného Národní
knihovnou
ČR v úno‑
rostly nejvíce, co naopak pokleslo, jak se
změnily naše čtenářské návyky, jak jsme
ru 2021. Přináší data vnímaly
týkající
se
našeho chování
u svých dětí to, že
byly uzavřené
školy. Autoři se snaží to vše dát do širšího
kontextu kultury a společenských změn,
před pandemií covidu-19
apřinesla.
během
které pandemie
Dojde i na zku-ní — snaží se
šenosti z jiných zemí.
zjistit, které mediálníHanaaktivity
narostly nejvíce,
Friedlaenderová se dlouhodobě
zabývá dětmi a mládeží, jejich životním stylem,
vztahem
a médiím
které naopak poklesly,
jak
seke čtení
změnily
naše čte‑
a jejich vzděláváním. V minulosti vedla
mnoho výzkumných projektů a je také
nářské návyky, jak jsme
vnímali
autorkou řady
odborných článkůu
na svých dětí to,
tato témata a spoluautorkou několika
odborných publikací. V současné době
že byly uzavřené školy.
Autoři zasazují získaná
působí ve výzkumné agentuře Nielsen
Admosphere.
data do širšího kontextu
kultury a společen‑
Vít Richter (nar. 1949) je ředitelem Národní knihovny České republiky a předských změn, které pandemie
přinesla.
A zpro‑
sedou Ústřední knihovnické
rady. Spolupracuje na řadě celostátních průzkumů
zaměřených na problematiku knihoven,
středkovávají i zkušenosti
jiných
čtenářství dětí az
dospělých.
V letech zemí.

Covidočtení

Co s naším čtenářstvím udělala pandemie

Covidočtení
co s naším čtenářstvím udělala pandemie

Hana Friedlaenderová
Vít Richter / Jiří Trávníček

1920–1921 byli generálním ředitelem
Národní knihovny.

Jiří Trávníček (nar. 1960) je literární vědec a kritik, editor a vysokoškolský učitel. Je členem dvou mezinárodních týmů
zabývajících se čtenářstvím. Výsledky
svých čtenářských výzkumů publikoval
ve čtyřech knihách: Čteme? (2008), Čtenáři a internauti (2011), Překnížkováno
(2014) a Rodina, škola, knihovna (2019).

Motivace na čtení se
zvýšila, ale soustředění při
četbě jde nyní hůře.
žena, 15—24 let
Cena ??? Kč
ISBN ???

H ST

Výpravně provedená sbírka písňových textů
a ilustrací Jaromíra Švejdíka
Jaromír 99 je jednou z nejvýraznějších osobností
domácí umělecké scény. V devadesátých letech se
prosadil jako zpěvák, skladatel a textař kultovní
jesenické kapely Priessnitz, která přišla s este
tikou temných hor v pohraničí. Neprostupné
mlhy plné fantaskních stvoření později ustoupily
civilnějšímu pojetí, přesto skladby neztratily nic
ze své působivosti. Švejdíkův záběr však hudbou
zdaleka nekončí, v posledních dvou desetiletích
se stal vyhledávaným ilustrátorem a kreslířem
komiksů v čele s nebelovskou trilogií. Právě tyto
dva světy spojuje kniha Mimosezóna, kde výběr
nejlepších textů skupin Priessnitz, Umakart,
Jaromír 99 & The Bombers, Letní kapela a písně
pro Václava Neckáře doplňují charakteristické
ilustrace inspirované krajinou a náladou rodného
Jesenicka. Součástí sbírky je také zasvěcená
předmluva Jaroslava Rudiše a velký profilový
rozhovor Michala Pařízka, šéfredaktora hudební‑
ho časopisu Full Moon.

Písňové texty
Priessnitz, Umakart
a dalších

Host

Jaromír 99
Mimosezóna

„

Civilní přístup ze Švejdíka
učinil oslavovaného a vlivného
písňového textaře, k němuž
se dnes hlásí mnoho českých
muzikantů mladé generace.
Pavel Turek, Respekt
Hana Friedlaenderová
se dlouhodobě zabývá dětmi a mlá‑
deží, jejich životním stylem, vzta‑
hem ke čtení a médiím a vzděláváním.
V minulosti vedla mnoho výzkumných
projektů a je autorkou řady odborných
článků na tato témata a spoluautorkou
několika odborných publikací. V sou‑
časné době působí ve výzkumné agen‑
tuře Nielsen Admosphere.

Vít Richter
(nar. 1949) je zástupcem generálního
ředitele Národní knihovny České
republiky a předsedou Ústřední kni‑
hovnické rady. Spolupracuje na řadě
celostátních průzkumů zaměřených
na problematiku knihoven, čtenářství
dětí a dospělých. V letech 1920—1921
byl generálním ředitelem
Národní knihovny.

Jiří Trávníček
(nar. 1960) je literární vědec a kri‑
tik, editor a vysokoškolský učitel.
Je členem dvou mezinárodních týmů
zabývajících se čtenářstvím. Výsled‑
ky svých čtenářských výzkumů pub‑
likoval ve čtyřech knihách: Čteme?
(2008), Čtenáři a internauti (2011),
Překnížkováno (2014) a Rodina, škola,
knihovna (2019).

Jaromír 99
(nar. 1963) vlastním jménem Jaro‑
mír Švejdík, je známý hudebník
a výtvarník. V roce 1989 založil
kultovní skupinu Priessnitz. Spo‑
lu se spisovatelem Jaroslavem
Rudišem je autorem komiksové
trilogie Alois Nebel (2003—2005)
a spolupracoval i na stejnojmen‑
ném filmu. Žije střídavě v Praze
a na rodném Jesenicku.
Foto © Johana Švejdíková
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Poezie

brožovaná / 64 stran
vychází v dubnu
249 Kč

Nová řadová sbírka oceňovaného básníka
Soubor uvozený větami z díla A. P. Čechova:
„Umět v tomhle městě tři jazyky, to je zbytečný
přepych. Dokonce ani přepych ne, ale cosi zbyteč‑
ného navíc, něco jako šestý prst.“ Dílo básnické
zralosti oddávající se svobodě, tajemství a me‑
lancholii snu. Jako stíny do něj proniká vědomí
konce, environmentální žal, vzpomínky i smíření,
zakoušené ponejvíce na cestách. Lze v tom všem
najít nějaké světlo? Nějaký smysl, pochopení toho,
k čemu je naše bytí? Krásně namáhavá marnost,
jako bychom objevovali tajemný účel onoho
šestého prstu.

Josef Kučera
Hranostaj snídá
dívku

Josef Václav Sládek
Má Amerika

Josef Kučera

Má Amerika

Hranostaj
snídá
milan
děžinský.
šestý
prst
host

Milan Děžinský vskutku jedinečně,
bez složitých básnických pro
středků, opisuje existenciální
ostrovy, které jsou společné
nám všem. Jeho poezie rozevírá
prostřednictvím co nejprostšího
jazyka široké pole bytostných
otázek, na něž se odpovídá
pouhopouhým nadechnutím.
Libor Staněk, iLiteratura.cz

Host

Slova, která klamou tělem
Když básník vydá svou třetí sbírku, zdá se,
že to s poezií myslí vážně. Že jinak svůj neklid
utišit nedovede, stejně jako se nedovede zba‑
vit pochybností o poctivosti své výpovědi při
vědomí individuálních i objektivních hranic ja‑
zyka. A jakými stezkami své pomyslné krajiny
vykračuje? Těmi, na nichž — nietzscheovsky
řečeno — jsou nám „slova v cestě“. Slova, která
unikají nespolehlivé paměti a která klamou tě‑
lem. Přibližuje se k nim velmi obezřetně. Tak
jako pásovec k hranostajům. Autor (nar. 1978)
už dříve vydal sbírky Polykat peří (2019) a Ne
žádoucí účinky ticha (2020).
brožovaná / 86 stran / vychází v březnu / 249 Kč

Má Amerika

dívku

„

Milan Děžinský
(nar. 1974) je básník a překladatel z Roud
nice nad Labem. Na UJEP v Ústí nad Labem
vystudoval učitelství českého jazyka a ang‑
ličtiny. Překládá z angličtiny. Dosud vydal
sedm básnických sbírek. Za sbírky Slovník
noci, Přízraky a Tajný život byl nominován
na cenu Magnesia Litera v kategorii poezie.
Získal ji v roce 2018 za básnickou sbírku
Obcházení ostrova. Jeho posledním básnic‑
kým počinem je Hotel po sezóně (2020).

Česká knižnice

Josef Václav Sládek

Milan Děžinský
Šestý prst

Poezie

Josef Václav
Sládek

Křišťálová studánka v Chicagu?
Fejetony a příhody, v nichž Josef Václav Sládek
(1845—1912) na pokračování informoval soudo‑
bou českou veřejnost o svých zážitcích ze Se‑
verní Ameriky v letech 1868—1870, obohacují
tradiční portrét básníka a překladatele o nové
rysy a představují ho v nezvyklé roli zpravo‑
daje, novináře a publicisty. Soubor je uspořá‑
dán chronologicky, aby věrně rekonstruoval
spisovatelovu cestu „na zkušenou“ po Spoje‑
ných státech, kam z politických, ekonomic‑
kých nebo osobních důvodů mířily v šedesá‑
tých letech 19. století vlny emigrantů ze střední
Evropy, aby si splnily svůj „americký sen“.
vázaná / 264 stran / vychází v květnu / 359 Kč

Foto © kjb
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Česká knižnice

Bohuslav
Hasištejnský
z Lobkovic
Básně a listy

Josef Topol
Pět her

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.

První Čech, který spatřil pyramidy
a výbuch Etny
Reprezentativní výběr z poezie a dochované
korespondence Bohuslava Hasištejnského
z Lobkovic (1461?—1510) v překladech Marty
Vaculínové a Heleny Businské zpřístupňuje
současnému čtenáři kontext společenského
a kulturního dění v našich zemích na přelomu
15. a 16. století, v epoše doznívajícího středo‑
věku a nastupujícího humanismu. Soukromé
dopisy s kritickými a nadčasově vtipnými epi‑
gramy podávají unikátní svědectví o nábožen‑
ských roztržkách a politické situaci za vlády
Vladislava Jagellonského, o Hasištejnského
cestě do Středomoří i o jeho světonázoru, ne‑
naplněných ambicích či lásce ke knihám.
vázaná / 216 stran / vychází v červenci / 329 Kč
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Pět her

Pět her

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
Josef Topol

Bohuslav
Hasištejnský
z Lobkovic

Básně a listy

Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic

Básně a listy

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

Josef
Topol

O ztrátě identity a etickém rozměru bytí
Svazek soustřeďuje průřezový výběr z celo‑
životní dramatické tvorby Josefa Topola
(1935—2015), mimo jiné též zakládajícího
člena Divadla za branou, signatáře Charty 77
a držitele literární Ceny Karla Čapka. Sym‑
bolické básnické drama z kolektivizovaného
venkova Konec masopustu (1963), existen‑
ciální dialog Kočka na kolejích (1965), citově
hořká jednoaktovka Hodina lásky (1968),
podobenství o bezvýchodnosti života za nor‑
malizace Sbohem, Sokrate! (1975) a bilancují‑
cí tragikomedie Hlasy ptáků (1989) vystihují
konstantní témata Topolovy tvorby, k nimž
patří úporné hledání pravdy, lásky a cesty
k druhému.
vázaná / 608 stran / vychází v červenci / 449 Kč

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

BESTSELLERY

2021

Alena
Mornštajnová
Listopád

Lars
Kepler
Zrcadlový
muž

Jakuba
Katalpa
Zuzanin
dech

Kateřina
Tučková
Žítkovské
bohyně

Petra
Soukupová
Věci, na které
nastal čas

Petra
Stehlíková
Nasterea

Peter
May
Tichá smrt

Emilia
Dziubaková
Rok v lese

Daniel
Prokop
Slepé
skvrny

Pavel
Klusák
Gott

česká beletrie — překladová beletrie — krimi
fantasy a sci‑fi — young adult — pro děti a mládež — non‑fiction
poezie — Česká knižnice — odborná literatura

Děkujeme, že čtete s námi.

hostbrno.cz

