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Temná tajemství

MICHAEL HJORTH & HANS ROSENFELDT

Sebastian Bergman, policejní psycholog ze Stockholmu,
je nepředvídatelný egomaniak ovládaný testosteronem
a neschopný pracovat v týmu. Neustále balancuje na
hranici mezi genialitou a šílenstvím. Navzdory tomu se
členové týmu celostátní komise pro vyšetřování vražd
nemohou spolupráci s ním vyhnout. Nedá jim totiž spát
série hrůzostrašných vražd. Všechny stopy ukazují na
Edwarda Hindeho, který si však odpykává doživotní trest
ve věznici s nejvyšší ostrahou. Výrazné postavy, strhující
zápletka, prvotřídní trhák!
Rowohlt

Učedník

Učedník je nejnovější bestseller od švédského autorského
dua Michael Hjorth a Hans Rosenfeldt. Jedná se o druhý
případ znamenitého, ale nesympatického psychologa
Sebastiana Bergmana. První díl s názvem Temná tajemství
byl na seznamu bestsellerů německého týdeníku Spiegel
a nadchl fanoušky detektivek z celého světa. Hjorthovi
a Rosenfeldtovi se podařilo vytvořit hrdinu, kterého
současně nenávidíte i obdivujete.
Lisa Öxlerová, Buchwelt

Neuvěřitelně chy tré.
De telegraaf
Senzační
švédská krimi.
Hallands Nyheter

Na policejní ústředně zvoní telefon.
Šestnáctiletý chlapec Roger zmizel
a jeho matka si dělá starosti. Je po něm
vyhlášeno pátrání a skupina mladých
skautů zanedlouho nalezne v bažinách jeho
zohavené tělo. Rogeru Erikssonovi někdo
vyřízl srdce z hrudi. Případ přebírá švédská
kriminálka a využívá nabídky pomoci
od psychologa Sebastiana Bergmana,
jednoho z předních expertů na sériové
vrahy. Sebastian se sice po smrti své
ženy a dcery úplně vzdal policejní práce,
ale má své vlastní důvody, proč chce být
součástí týmu. Jeho zprvu vlažný přístup
k vyšetřování se postupně mění v upřímnou
snahu složit
jednotlivé
dílky skládačky
Učedník
je stejně
napínav ý
a odhalit
Ne všichni
a vraha.
poutav
ý jakočlenové
pr vní román
vyšetřovacího
týmu jsou
však
této série.
Dva
brilantní
Sebastianovou
přítomností
nadšeni.souboj
Jeho
intelekty
rozehrávají
neurvalé
nazpůsoby
život aabezohledné
na smr t. chování,
pramenící
z pocitů
pofanoušky
ztrátě
Tahák
proprázdnoty
všechny
rodiny, hraničí
se zastrašováním a narušují
detektivek!
harmonii
skupiny.
I přes osobní
neshody se
Lisa
Öxlerová,
Buchwelt
vyšetřovatelům podaří zjistit, že všechny
stopy vedou jedním směrem — k prestižní
soukromé škole, kam Roger chodil.
Palmlövské gymnázium se na první pohled
zdá být pro chlapce ideálním prostředím.
Pod povrchem však dřímají temná
tajemství.
Kniha Temná tajemství přináší inteligentní
a strhující příběh, který se čte jedním
dechem. Michael Hjorth a Hans Rosenfeldt
píší jistou rukou a přesvědčivým tónem.
Připravte se na výjimečný zážitek!
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Editorial

Sebastian Bergman znovu objevil smysl
svého života. Zjistil totiž, že má dospělou
dceru Vanju. Poprvé od chvíle, kdy mu
tsunami vzala jeho ženu Lily a dceru Sabine,
cítí, že má důvod žít. Jeho situace je však
složitá — Vanja je jednou z nejlepších
policistek v zemi, pracuje v celostátní
komisi pro vyšetřování vražd, kde on sám
dřív působil, a Sebastiana Bergmana z duše
nenávidí. Ten proto řeší dilema: má dceři
říct, že je její biologický otec, nebo si to má
navždy nechat pro sebe?
Sebastian Vanju týdny zpovzdálí sleduje,
ale pak si uvědomí, že jediná možnost,
jak se jí přiblížit, je stát se znovu součástí
vyšetřovacího týmu. Jeho členové se
právě snaží dopadnout pachatele několika
brutálních vražd, jež ve všech detailech
připomínají vraždy Edwarda Hindeho,
chladnokrevného, psychopatického
manipulátora, kterého Sebastian dostal
před lety za mříže. Jako nepopiratelný
odborník na Hindeho se Sebastian
navzdory osobním nevraživostem do týmu
vrací, aby pomohl najít jeho napodobitele,
a brzy poznává otřesnou pravdu — se sérií
vražd je spjatý víc, než by ho kdy napadlo,
a je pouhý krůček od toho, aby navždy
ztratil i druhou dceru.
Učedník je po Temných tajemstvích druhou
knihou ze série o policejním psychologovi
a sebestředném sukničkáři Sebastianu
Bergmanovi. Po celém světě se dosud
prodaly téměř dva miliony knih celé série
a dvě stě tisíc výtisků Učedníka jenom
ve Švédsku. Práva na románovou sérii
byla prodána již do dvaceti zemí. Třetí díl
s názvem Fjällgraven (Hrob v horách, 2012)
připravujeme k českému vydání na podzim
2014.

349 Kč
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Od scenáristy
úspěšného
seriálu Most

Åsa Larssonová (nar. 1966) pochází
z Kiruny, malého městečka na severu
Švédska. Než se začala věnovat psaní,
pracovala jako daňová poradkyně. Svým
prvním kriminálním románem s názvem Sluneční bouře vzbudila ve Švédsku
Sebastian Bergman čelí
velký zájem čtenářů a získala ocenění
dosud nejnebezpečnějšímu za nejlepší debutový kriminální román.
protivníkovi: nesmírně
Stejný ohlas měly i její další detektivní
inteligentnímu sériovému
romány, tvořící dohromady sérii, kterou
vrahovi se zvláštním
spojuje postava Rebecky Martinssonoposláním. Kdo šlápne vedle
vé. Knihy Åsy Larssonové byly vydány
jako pr vní?
již v patnácti zemích. Autorka žije se
svými dvěma dětmi na jihu Švédska,
v blízkosti Gripsholmu. Podle knihy
Sluneční bouře byl natočen stejnojmenný švédsko-finský film, u nás dostupný
na dvd.

Vyšší
spravedlnost

seriálu Most
zvolna graduje. Líčí zmrzlou krajinu a odlehlá místa, aby
Hvězda
televizní
reality show
je nalezena
vyjádřila
mrazivý
vnitřní
život příslušníků náboženského
v opuštěné
školní budově
s prostřelenou
společenství.
Tento —
působivý
debut je dalším neobyčejným
hlavou přivázaná k židli v koutě. Na sobě má
skandinávským románem. ¶ Bill Ott

špičatou čepici a na holých zádech připnutý
test — soudě podle počtu chybných odpovědí
Åsa Larssonová je všímavá pozorovatelka jemných nuancí
oběť selhala v nejdůležitější zkoušce svého života.
mezilidských
vztahů.
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¶ Berliner
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romány tvořící dohromady sérii, kterou
čtyřiatřiceti zemí. Šestý díl vyjde ve Švédsku
na podzim 2017.
spojuje postava Rebecky Martinssono-

detektivní
román
host

detektivní
román
host

Virtuózní thriller s neopakovatelnou
atmosférou. ¶ Kirkus Reviews
Fanoušci Henninga Mankella, Karin Fossumové
a Arnaldura Indriðasona budou nadšeni.
Strhující román. ¶ Publishers Weekly

Åsa Larssonová
Sluneční bouře

vé. Knihy Åsy Larssonové byly vydány
již v patnácti zemích. Spisovatelka žije
se svými dvěma dětmi na jihu Švédska,
v blízkosti Gripsholmu. Za knihu Prolitá
krev (2004) obdržela autorka Cenu za
nejlepší švédský kriminální román.
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Po svém posledním případu hledá Rebecka Martinssonová jen těžko cestu
zpět k normálnímu životu. Klid nachází
v Kurravaaře, rodné vesnici, kam se nastěhuje do domku po babičce. Z letargie
ji vytrhne až nabídka práce na státním zastupitelství v nedaleké Kiruně. ¶ O několik měsíců později je na zamrzlém
jezeře nalezena mrtvá žena. Její tělo
jeví známky mučení. Inspektorka Anna-Maria Mellaová ví, že se neobejde bez
pomoci. Bude potřebovat dobrou právničku — a zná tu nejlepší… ¶ Rebecka
Martinssonová netuší, jak složitý případ
má před sebou. Zavražděná žena zastávala klíčovou pozici v mezinárodní těžební společnosti. Rebecka se záhy noří do
spletitých záležitostí a intrik, v jejichž
středu stojí majitel společnosti, který
měl s obětí rozporuplný vztah. Rebecka
a Anna-Maria postupně pronikají do sítě
tajemství, perverze a zločinu a odkrývají
temný příběh, v němž se mísí posedlost,
ambice a zvrácená sexualita s osamělostí,
nadějí a touhou. Mistrovsky odstupňované napětí dosahuje vrcholu v dramatickém rozuzlení, po němž nic nebude
jako dřív.

Åsa Larssonová
Než pomine
tvůj hněv

detektivní román host
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Na podlaze kostela v severním Švédsku
leží mrtvé a rituálně zmrzačené mužské tělo. A na noční obloze mezi vločkami padajícího sněhu tančí polární
záře. ¶ Rebecka Martinssonová se po
letech vrací do svého rodného městečka
Kiruny. Kdysi musela toto místo za dramatických okolností opustit a odejít do
Stockholmu, kde pracuje jako daňová
poradkyně. Nyní se vrací zpět, aby pomohla své dávné přítelkyni Sanně, jejíž
bratr byl hrůzným způsobem zavražděn
v kostele náboženského společenství,
které kdysi založil. Krásná a zranitelná
Sanna potřebuje Rebecčinu pomoc, aby
se očistila od podezření, jež na ni padlo
po bratrově smrti. ¶ Rebecka se ocitne před nelehkým úkolem. Při hledání
vraha se bude muset vypořádat nejen
s policejními postupy, ale bude nucena
čelit i dohadům kolujícím uvnitř uzavřené a vyděšené komunity. Bude muset zapátrat hluboko ve své paměti a ve svém
svědomí, aby se postavila čelem k temnému tajemství, které za sebou v Kiruně
zanechala a které je ukryto pod rouškou
všeobecného mlčení. A bude se muset
postavit vrahovi, jehož úmysly je těžké
odhadnout… ¶ Připravujeme druhý
díl série: Prolitá krev.

Åsa Larssonová
Prolitá krev

detektivní román host

vychází v červnu
249 Kč

Milé čtenářky a čtenáři,
dovolte mi, abych doporučil vaší pozornosti
zase o něco více novinek než v předchozím
období. Jsem rád, že přes obtíže způsobené
epidemií koronaviru se nám daří pokračovat
v rozvoji našeho nakladatelství, a chtěl bych
vám za to poděkovat, protože bez vašeho
zájmu a přízně by to nebylo možné.
Nabídku kvalitních titulů rozšiřujeme
ve všech žánrech. Hodně jsme se poslední
dobou zaměřili například na populárně-naučnou literaturu, již jsme v naší navigaci
přejmenovali na non-fiction, což podle nás
lépe odpovídá typu titulů, situaci na knižním trhu i současným trendům. Vlajkovou
lodí tohoto segmentu je dnes edice Klimax,
která přispívá k dialogu o životním prostředí
a změnách klimatu.
Horké tipy z české prózy, překladovky,
sci-fi a fantasy nebo dětské literatury vám

Je svatojánská noc a celá země slaví
letní slunovrat. V Jukkasjärvi, vesničce
blízko Kiruny, je nalezena mrtvá farářka z místní farnosti Mildred Nilssonová. Kdosi ji ubil a její tělo pověsil pod
kostelní varhany. ¶ Znovu se vracejí vzpomínky na případ zavražděného
kněze Viktora Strandgårda. Rebecka
Martinssonová během té doby prožila
bezesporu nejhorší chvíle svého života.
Byla nucena v sebeobraně zastřelit tři
osoby, avšak kolaps přichází až nyní.
Rebecčin šéf se snaží zabránit jejímu
zhroucení a posílá ji s kolegou do Kiruny. Rebecka se zde setká s farářem
Stefanem Wikströmem, Mildrediným
nástupcem. Objeví tajnou schránku
s výhrůžnými dopisy adresovanými
zavražděné farářce a pochopí, jaké
nenávisti musela Mildred vzdorovat
při svých aktivitách na pomoc ženám
v tísni. ¶ Inspektorka Anna-Maria
Mellaová přeruší mateřskou dovolenou
a vydá se po stopách vraha. Pak najednou zmizí farář Wikström a situace se
vyhrocuje…

na následující straně představí kolegové z redakce. Já bych se připojil jen jedním osobním
doporučením.
Po deseti letech navazuje na svoji velmi
otevřenou a velmi, velmi vtipnou knížku o ženském údělu Jak být ženou Caitlin Moranová.
Její nová kniha Víc než žena se zaobírá útrapami zralejšího věku a je minimálně stejně
pronikavá a břitká jako ta první. A rozhodně
není určena jen ženám!
Těším se spolu s vámi na podzimní knižní
sezonu, věřím, že už se podaří epidemickou
situaci udržet pod kontrolou a knihkupectví
zůstanou otevřená.
Přeji vám pevné zdraví, hezké léto
a samozřejmě velkou spoustu úchvatných
čtenářských zážitků.
Tomáš Reichel,
ředitel nakladatelství
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Radek Štěpánek doporučuje
Není žádným tajemstvím,
že česká beletrie je „rodinným
stříbrem“ nakladatelství Host.
Jsme proto rádi, že příběhy čes
kých autorek a autorů, které si
co do dramatičnosti a tematického
rozpětí v ničem nezadají se zahraniční produkcí, nacházejí každým
rokem víc a víc čtenářů. Naší snahou je hledat různorodé příběhy
a vedle známých spisovatelů dávat
prostor i těm, kteří se jimi časem
nepochybně stanou. Na podzim
se jejich prostřednictvím můžete
vydat třeba do světa rozpadajících
se dělnických kolonií a jiných
periferií, do srdce Šumavy, ale
i na daleký Tchaj‑wan, objevovat utajené bolesti, rozplétat
detektivní případy, hledat smysl
v každodennosti a přemýšlet, jak
odpouštět a dokázat se smířit.
Věřím, že v nich najdete inspiraci
i pro svůj život. Každopádně to
ale bude vzrušující čtení.

„

Lucie Bregantová doporučuje
Literární podzim v překladové
a krimi sekci je letos opravdu bohatý. Zavede nás například do Londýna, kde se odehrávají hned dva
moje oblíbené příběhy. Seznámit
se s Queenie je jako najít novou
nejlepší kamarádku — budete se
s ní smát i plakat a od začátku
až do konce jí držet palce.

strana 22
CANDICE
CARTY•WILLIAMSOVÁ
Nezapomenutelný román o sexu, individualitě
a nejlepších přátelích, s nimiž zvládneme vše.
candace bushnell

autorka knihy Sex ve městě

The
Sunday
Times
Bestseller

QUEENIE
Host

Ani s hrdiny románu Když pan
da tančí se nebudete nudit. Já s nimi
strávila při překládání hned několik
měsíců, bránice dostala pořádně
zabrat a už teď se mi stýská.

strana 39

Při psaní mě zajímají
zlomové okamžiky,
které mohou být
zvenčí neviditelné.
Lidmila Kábrtová

Hluboce povzbudivý
příběh… okouzlující
zápletku doplňují
procítěná témata, vtip
a plejáda svérázných
vedlejších postav, které
dokazují, že přátelství
přináší hluboké po
rozumění a naději. […]
Když panda tančí je
skvělým literárním
protilékem na časy
smutku a úzkosti.
Shelf Awareness
V Šeptuchách se naopak
podíváte do magického kraje
Podlasí, kde v neobvyklé symbióze
koexistují dějiny a současnost, víra
a pohanství, syrová realita i to, co ji
přesahuje.
A z krimi příběhů vřele
doporučuji výlet do Tasmánie
s románem Hora duchů. Čeká vás
napínavé pátrání po partě mladých
dívek, v němž nic není takové, jak
se na první pohled zdá.

strana 56—83

KYLE
PERRY
HORA
DUCHŮ

trilogii závěrečným dílem Kronův
odkaz a Jan Hamouz bude pokračovat v rozsáhlé sérii Ptačí srdce
knihou Třetí ucho. A věřím, že by
se k nim mohl přidat i debutant
Jan Kucin se svým románem Když
padaly hvězdy.
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strana 85—105
Jiří Štěpán doporučuje
Vskutku výjimečnou knihou je
Led od Jacka Dukaje. Ten je podle
mého názoru přímým nástupcem
Stanisława Lema — sci‑fi v jeho podání je plné hlubokých a neotřelých
nápadů, které čtenářům předkládá
takovým jazykem a formou, že se
může zařadit k takzvané vysoké
literatuře. A právě Led je Dukajovým vrcholným dílem, které je
v dnešní době napjatých vztahů
mezi Evropou a Ruskem možná
ještě aktuálnější, než když kniha
v roce 2007 v Polsku vyšla a byla
jí udělena Cena Evropské unie
za literaturu.
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Pavla Nejedlá doporučuje
Náš plán na podzim je
jasný! Budeme si hodně hrát venku,
dloubat se klackem v hlíně a válet
sudy v Ďolíku. Do party přibereme
nové kamarády — třeba Káju, který
nás naučí vázat „husťácké“ uzly
v knížce Kouzelné tkaničky, nebo
medvídka Pompona, se kterým se
nikdy nebudeme nudit (Pompon
se nudí). A aťsi třeba z nebe padají
trakaře, my pojedeme ještě pod stan
(Jak Fiškus s Pettsonem vyrazili sta
novat). No a pak? Pak už se budeme
těšit na Vánoce (Fiškus a vánoční
skřítek). Těšte se s námi!
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Zdeněk Staszek doporučuje
Ve výjimečných případech
se to povede: spojit povinnost
s radostí. Vydání kultovní knižní
klasiky dvacátého století Tiché
jaro od Rachel Carsonové je přesně
takovým momentem, a možná
ještě něčím víc — splaceným
dluhem. Carsonová v Tichém jaru
totiž zřejmě jako první upozornila
veřejnost na odpovědnost, kterou
má průmyslová civilizace vůči
životnímu prostředí, na křehkost
přírodní rovnováhy. Kniha vyšla poprvé v roce 1962 a na obecné rovině
popisuje problémy, jimž čelíme
dodnes a v mnohem závratnějším
měřítku než v době, kdy Carsonová
žila. Zároveň však nastartovala
politické hnutí a společenské
svědomí, bez nichž si dnešní debatu,
aktivismus a různé iniciativy snad
ani neumíme představit. Vydat a číst
Tiché jaro je zkrátka povinnost,
za kterou jsem vděčný.

strana 110

Působivá krimi z Tasmánie
odhalující krásu i krutost přírody...
a také lidí

H OST

Vtipný i dojemný příběh o tom, že láska a tanec
jsou silnější
Hostnež smrt.

2

„

Tiché
jaro

Další mimořádnou autorkou
je N. K. Jemisinová, která sklízí
nadšení fanoušků, kritiků i mnohé
ceny. Na podzim se můžeme těšit
hned na dva její romány — novinkové vyznání citů New Yorku Stali
jsme se městem a také dobrodružnou
fantasy Smrtící luna, inspirovanou
starověkým Egyptem.
A opomenout nemůžu ani
české autory, kteří už dokázali,
že si s těmi zahraničními v ničem
nezadají. Pavel Bareš uzavře svou

Klimax

Host

Rachel
Carsonová
Jedna z nejvlivnějších knih
dvacátého století, která odstartovala
Host

environmentální hnutí
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Lidmila Kábrtová
Čekání na spoušť

Lidmila Kábrtová
(nar. 1971) vystudovala žurnalistiku
na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a později také
obor marketingová komunikace
na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
Několik let se věnovala žurnalistice,
pak se zaměřila na oblast public
relations, v níž pracuje už více než
dvacet let. Je autorkou rozhlasové
hry pro děti Šedivák, za jejíž scénář získala ocenění v soutěži ČRo,
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Není to laciná terapie, která
by čtenáře ve zkráceném
režimu provedla údolím stínů
a za nejbližším rohem mu nabídla
poležení na rozkvetlé louce. Je to
nenápadné trápení, které je
třeba nejprve do hloubky uvidět.
Pochopení může přijít až poté.
Aleš Palán, Aktuálně.cz,
o knize Místa ve tmě

napsala také několik her v projektu ČRo 3 Vltava — Minutové hry.
Knižně debutovala experimentální
prózou Koho vypijou lišky (2013).
V roce 2018 vydala sbírku povídek
Místa ve tmě, za kterou získala
hlavní cenu Nadace Český
literární fond.
Foto © Jan Sýkora

„

Lidský život znamená i hledání smyslu v každodennosti. Nejen
skrze duchovní naplnění či osvobozující zkušenost, ale také
uprostřed ubíjející všednodennosti, kdy jsme konfrontováni
s našimi blízkými; těmi, které milujeme, i těmi, kteří nám ublížili. Leč zkušenosti, emoce, gesta i vyřčená slova se možná až
příliš často míjejí, a namísto pochopení se množí křivdy, bílá
místa a bolest. Každé takové míjení je však zároveň výzvou —
k pochopení, a snad i odpuštění.
Povídkový román Čekání na spoušť Lidmily Kábrtové je kronikou takového míjení, rozprostírající se na ploše sedmdesáti
let. Kniha v koncentrované podobě ohledává, jak zdánlivě nedůležitá rozhodnutí jedněch působí na životy druhých a jak
se může nenápadná událost dotknout někoho, o kom to vůbec netušíme. Každá z hlavních postav Čekání na spoušť vypráví z vlastní perspektivy, každá se snaží dodat svému příběhu
smysl. A i když nalézání jedněch je často ztrácením druhých,
nikdy není pozdě na smíření a odpuštění. Přinejmenším vůči
sobě samým.

xxx Kč
ISBN 978-80-275-0793-1

LIDMILA
LID
KÁBRTOVÁ

X

X

ČEKÁNÍ
NA
SPOUŠŤ

Ukázka z knihy
K těm třem chlapům se Iveta připletla na nějakém mejdanu. To už byl Pavel pryč, po jedné
z hádek práskl dveřmi a zmizel. Pamatovala
si jen to, že jí dali totální zázrak. Byla zvyklá
hlavně na fenmetrazin, vyzkoušela i pár dalších
věcí, ale tohle bylo něco jiného. Letěla po tom
do nebe. Chtěla to znovu a znovu. Všechno jí
bylo jedno, Hanka, Pavel, všechno… Vznášela se a nic nebylo důležitější, slunce svítilo
a ptáci zpívali.

Host

NAVZDORY

ČEKÁNÍ NA SPOUŠŤ

Každá z hlavních postav Čekání na spoušť
vypráví z vlastní perspektivy, každá se snaží
dodat svému příběhu smysl. A přestože nalézání
jedněch je často ztrácením druhých, nikdy není ROMÁN V OSMI PŘÍBĚZÍCH
pozdě na smíření a odpuštění. Přinejmenším O ŠPATNÝCH ROZHODNUTÍCH,
NEPOCHOPENÍ I NADĚJI
vůči sobě samým.

LIDMILA KÁBRTOVÁ

Román v osmi příbězích o špatných
rozhodnutích, nepochopení i naději
Prožít lidský život znamená i hledat smysl
v každodennosti. Nejen skrze duchovní naplnění či osvobozující zkušenost, ale také uprostřed ubíjející všednosti, kdy jsme konfrontováni s našimi blízkými; s těmi, které milujeme,
i s těmi, kteří nám ublížili. Jenže zkušenosti,
emoce, gesta i vyřčená slova se možná až příliš
často míjejí, a namísto pochopení se množí
křivdy, bílá místa a bolest. Každé takové míjení
je však zároveň výzvou — k empatii a snad
i odpuštění.
Povídkový román Čekání na spoušť
Lidmily Kábrtové je kronikou takového míjení,
prostírající se na ploše sedmdesáti let. Kniha
v koncentrované podobě ohledává, jak zdánlivě
nedůležitá rozhodnutí jedněch působí na životy
druhých a jak se nenápadná událost může
dotknout někoho, o kom to vůbec netušíme.

vázaná / 216 stran
vychází v říjnu
329 Kč

Stalo se to o jedné z těch nocí s nimi. Probrala se bolestí. Podívala se na ruku a vytřeštila
oči — paži měla celou nateklou a kolem dokola
ji ovíjel čerstvě vytetovaný had.
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Česká beletrie

Dita Táborská
Černé jazyky
Příběh o hledání pravdy a vlastního místa
v dějinách, odehrávající se na Tchaj‑wanu
Tchajwanec Bao se snaží mít celý život pevně
v rukou. Má skvělou kariéru, děti s prestižními
školami, a dokonce se zdá, že jej netíží ani
nefunkční vztah s bývalou manželkou Sedrikou. Na Tchaj‑wanu jde přece o to, aby člověk
neztratil tvář — ať se děje cokoli.
Vše se ale náhle změní, když Sedrika
onemocní nevyléčitelnou chorobou a syn David
se rozhodne sejít se strýcem Taem, s nímž se
Bao rozhádal údajně kvůli dědictví. Vrstvy nevyřčených rodinných křivd a lží se od té chvíle
postupně drolí a zásadně mění životy všech

vázaná / 296 stran
vychází v říjnu
359 Kč

v Baově okolí. Nic není takové, jak se zdá, a nic
nedopadne tak, jak by si hrdinové románu přáli.
V Baově charakteru a příběhu jeho rodiny
se odráží osud těžce zkoušené země a traumata
předků, sahající hluboko do minulosti. Román
Černé jazyky prostřednictvím pohledu různých postav ukazuje vratkost našich představ
o hodnotách, jako jsou pravda, povinnost, čest
či láska, a nesmírnou obtížnost se navenek
opravdově a upřímně projevit.
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působí na zastupitelském úřadě ČR
v Tchaj‑peji. V roce 2017 vydala románovou prvotinu Malinka, v níž
rozpracovává téma přijetí dítěte
do rodiny. Po ní následovala kniha
Běsa (2018), která Malinku časově
i tematicky rámuje. Dita Táborská
je vdaná a má tři syny.
Foto archiv autorky

černé
jazyky

„

Dita Táborská je dozajista velmi
talentovaná autorka. Krom
toho, že jí nelze upřít jazykovou
originalitu […], dovede výborně
popsat nefunkční mezilidské
vztahy — citlivě a naléhavě.
Daniel Mukner, iLiteratura.cz,
o knize Běsa

Dita Táborská
(nar. 1981) vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy
v Praze. Pracovala externě pro
Českou televizi a Český rozhlas,
působila na politickém a tiskovém
oddělení izraelského velvyslanectví a v roce 2009 nastoupila
na české ministerstvo zahraničních věcí. V letech 2009—2012
pracovala na českém velvyslanectví
v Ulánbátaru a od roku 2018

d it a
táborská

h
o
s
t

Ukázky z knihy
Z vlahého písku mi vjíždí do nohou chlad, voda
už je studená. Zadívám se na nedozírné odlesky
na hladině a napadne mě, že když jsem byl
malý, věřil jsem, že na dně moře je obrovský
špunt. Jak by to bylo lákavé! Všechno to zkrátka
vypustit!

…
S hrůzou si uvědomuji, že zatímco já jsem
ve svém životě nedokázal opustit nikoho, tak
mě se moji nejbližší zbavují jako obtížného
hmyzu. Jako velikánského tlustého švába, který
se schovává do tmy, aby ho nikdo nerozmázl
pantoflem a nedusil se u toho odporem.
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Česká beletrie

Michal Vrba
Zeptej se ďábla
Minulosti neutečeš — předběhne tě a čeká
na tebe na konci světa.
František Horák měl přezdívku Rudej vztek.
To bylo tehdy za minulého režimu, když se ještě
všichni báli jeho vyšetřovacích metod. To bylo
tehdy, když došlo k té podivné sebevraždě
skokem ze skály, na jejímž vršku zůstaly jen
boty. Kdo se sakra před sebevraždou zouvá?
Ale to všechno je teď zapomenuto. Horák
je důchodce, který žije v severočeském Ústí
nad Labem a doufá, že ho už nikdo nepoznává.
Jeho jedinou útěchou je uzavřené náboženské
společenství a Pastor, který je vede. Jenže pak
se začnou objevovat zvláštní znamení, jako by
ďábel nebyl jen symbolická postava, ale někdo,
kdo může člověku skutečně zastoupit cestu.
A s ďáblem se pomalu vrací také minulost. Den
zúčtování se blíží.

Michal Vrba
(nar. 1976) pochází z východočeských Hlušic, kde strávil dětství.
Po vyučení v hradeckém ČKD
a nástrojařské nástavbě studoval
obor český jazyk a občanská
nauka na UJEP v Ústí nad Labem.
V Čechách působil jako učitel,
tesařský pomocník či dopravní
zpravodaj, ve Skotsku jako
přístavní dělník a řidič náklaďáku.
Nyní pracuje pro malou rodinnou
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vázaná / 293 stran
vychází v září
349 Kč

Michal Vrba zaujal povídkovým souborem
Kolem Jakuba (2019), který byl nomino
vaný na cenu Magnesia Litera. Zatímco jeho
povídky pokrývaly historicky dlouhé období
od středověku až do současnosti, tentokrát
autor přichází se sevřenou prózou, ve které
kombinuje sociální román s detektivními postupy a fantaskními motivy.

Zeptej se ďábla je čtivou
a zároveň chytrou knihou
o minulosti, vině a o tom, co se
může stát se světem, když
na něj nedáváme pozor.
Jan Němec, redaktor knihy

tiskárnu a chlumecké rybářství.
Vydal psychologickou novelu
Prak (2016) a povídkovou knihu
Kolem Jakuba (2019), za niž byl
nominován na cenu Magnesia
Litera. Je ženatý a má dva syny.
Foto archiv autora

„

SE

Ukázka z knihy
Vyhlédl z okna a okamžitě se zaměřil na postavu kráčející po protější straně ulice. Vlasatý
mladík v džínovém oblečení. Pohledem ho
doprovodil až k rohu, za který kluk zabočil
a směřoval k nádraží. V hlavě si promítal jeho
tvář a porovnával ho s vlastní kartotékou, ale
nikdo nesouhlasil.
Neznám ho. Jazykem si zevnitř obkroužil
celou tvář a potom se krátce ušklíbl, bez

výrazné zlosti. Jak to bylo v tom Štorchovi,
kterýho jsem jako kluk četl? Orel much nelapá?
Dneska teda naposledy.
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Iva Hadj Moussa
Démon ze sídliště
Maloměsto, dospívání a temnota v nás
Šestnáctiletý Šimon žije na předměstí Tábora
a snaží se uniknout zoufale nudnému a pokryteckému světu kolem. Spolu se svými kamarády Drakem, Armanem a Ludacrisem hraje
v blackmetalové kapele, která se pro něj stává

vázaná / 272 stran
vychází v červnu
339 Kč

ventilem i únikem z reality. Jednoho dne však
do jejich života vstoupí tajemný muž, Sorat.
Spolu s ním se kluci pokusí vyvolat ducha
dávno zemřelé dívky a od té chvíle se věci
dávají do pohybu. Jenže — co když vyvolali
něco úplně jiného?

„

Nejtemnější démony nacházíme
především sami v sobě. Ani to
však autorce nebrání vyvolat je
se špetkou nadsázky a humoru.

Iva Hadj Moussa
(nar. 1979) pochází z jihočeské
vesnice Božetice. Vystudovala
psychologii na Masarykově
univerzitě v Brně, krátce pracovala v psychologické poradně
v Bruntálu a potom v brněnském
Centru dopravního výzkumu. Poté
se rozhodla přestěhovat do Prahy
a zkusit nový obor — reklamní
textařinu, kterou se živí dodnes.
Je autorkou scénářů večerníčku
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Nejmenší slon na světě. V roce 2020
jí vyšel román Šalina do stanice
touha. Má ráda black metal a zlaté
retrívry. Je vdaná za Čecha s alžírskou krví a má jednoho syna.
Foto © Marta Režová

Ukázka z knihy
„My nevzýváme zlo. Nechceme zlo. My jsme jen
proti většinový společnosti. Proti lžím,“ pomohl
mi Drak. Je fakt kámoš.
„Vedoucí církve jezdí v opancéřovaným
voze,“ dodal jsem kurážně.
Všichni na mě zírali.
„Jsme taky proti měšťákům a jejich pokřivený morálce,“ rozmluvil jsem se, a čím dýl jsem
mluvil, tím jsem byl sebevědomější. Možná

nakonec nejsem zase tak špatnej řečník. I když
slovo „vedoucí“ bych bejval nahradil označením
„hlavní představitel“.
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Simona Bohatá
Klikař Beny
Odvrácená strana Rudého práva
Ušmudlaný, rozpadající se svět dělnických kolonií, hospod a sběrných surovin osmdesátých
let minulého století a živoucí svět bizarních postaviček, které jej obývají. Mladík Beny odejde
z domu před násilnickým otcem a nachází útočiště ve sběrně svérázného Fabrikanta. Spolu
s invalidou Hanym, fluktuantkou Julčou a bráchou Víťanem tvoří jakousi podivnou rodinu,
v níž má každý své tajemství i temné stránky,
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ale také onu hrabalovskou perličku na dně.
Beny se potřebuje vyvázat ze základní vojenské služby, vydělat trochu peněz, najít si práci
a bydlení a hlavně čas, aby se mohl věnovat
své jediné vášni — fotografování. To, co se zdá
být dnes banálně jednoduché, představovalo
za reálného socialismu raných osmdesátých let
dobrodružství na hraně, či spíše za hranou zákona. Zvlášť když je vám sotva dvacet a s ničím
si moc nelámete hlavu.

„

Čtenáře, který něco z toho,
co autorka popisuje, zažil
na vlastní kůži, může i nadchnout.
Předností knihy je totiž přede
vším to, jak plasticky zachycuje
mapovaný časoprostor.
Daniel Mukner, iLiteratura.cz,
o knize Všichni sou trapný

Simona Bohatá
(nar. 1965) prožila léta dospívání
na Žižkově, který ji ovlivnil stejně
jako pražská hudební a divadelní
scéna osmdesátých let. Po maturitě na střední ekonomické škole
nastoupila do prvního zaměstnání
a zároveň byla přijata na Ježkovu
konzervatoř, obor text a scénář.
Pracovala leckde, od cestovní
kanceláře přes Národní knihovnu
až po řadu soukromých firem.
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Dlouhá léta psala „do šuplíku“,
mimo jiné i písňové texty. Své
dětství a dospívání popsala s lehce
ironickým nadhledem v knize
Máňa a my druzí (2017). Román
Klikař Beny svým způsobem
navazuje na její úspěšnou knihu
Všichni sou trapný (2019).
Foto archiv autorky

Ukázka z knihy
„Ty vole, to bysme museli bábu Líbalovou
vopíchat, aby ti tu udělala místo. Jenže by se
jí to mohlo zalíbit a měli bysme ji tu pečenou
svlečenou každej boží den a náš život by se
v peklo proměnil…“ zadeklamoval na téma
Benyho zaměstnání Fabrikant, když spolu řešili,
kam Beny nastoupí, aby se moc nepředřel a měl
čas na focení. Hany mu sice nabíd, že mu pustí
na nohu pořádnej kus železa, aby moh bejt taky
invalida, ale potom uznal, že by Beny nemusel

mít stejnou kliku jako on, když mu nohu zmrza
čil odbržděnej vozejk. A taky Hanymu Fabrikant
řek, že je magor a ať to neřiká ani ze srandy.
Potom všichni probírali různý možnosti, ale
v jednom se shodli. Čím blbějc placenej flek,
tím míň tě hlídaj.
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Petr Šesták
Kontinuita parku
park. Číhají v něm zákeřné vzpomínky, ale
ve sluncem prozářené budoucnosti se už s keři
nepočítá. Park totiž čeká revitalizace.
Román je groteskně existenciálním
vyprávěním o jedné generaci v bezdomoví mezi
normalizační výchovou a kapitalismem, analogovým dětstvím a vpádem nových technologií,
o jednom městě a zemi někde na periferii mezi
Východem a Západem.

„

Jak smysluplně žít s normalizační
výchovou a vymoženostmi
kapitalismu? A jak to celé
vtěsnat do jednoho pří
hraničního maloměsta?

Petr Šesták
(nar. 1981) vystudoval Univerzitu
Karlovu v Praze, dva roky žil
v obytné dodávce a křižoval
Evropu s pojízdnou výstavou
fotografií. Zkušenosti z nomádského života zachytil v poeticko
‑filozofickém cestopisu Kočovná
galerie (2014). Ze zahraničních
pobytů čerpal také ve své povídkové knize Štvanice (2015).
V současné době žije především
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v Praze, provozuje analogové
fotokabiny a organizuje kulturní
akce v jednom malém příhraničním městě.
Foto archiv autora

A

host

Všechno se zrychluje, jen stromy zarputile
trvají na tom, že porostou pomalu.
Josef už nemá čas ztrácet čas. Po letech studií
a pobytu v cizině se vrací do svého rodiště vést
takzvaně zodpovědný život coby středoškolský
profesor. Malebné příhraniční městečko na něj
čeká s doširoka otevřenou náručí jako čerstvě
nalíčená past. Svět se sice mění v globální
vesnici, ale maloměsto zůstává maloměstem.
Josefovy kořeny i historii města zrcadlí starý
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C

B

petr šesták:
kontinuita
parku

Ukázka z knihy
Městský park měl působit na rozjitřenou duši
osamělců, inspirovat měšťany k hromobití vášně
a poezie. Vzývat k trýznivým vyznáním lásky.
To všechno začal naplňovat vlastně až dnes.
Těžko mohly vznešené burácení citovosti,
úžas před majestátností přírody v tehdejších
obyvatelích vzbuzovat malé, právě vysázené
stromky. Ta velkolepost přišla až s léty. Až když
koruny stromů zakryly celou oblohu. Až když
zídky a altánek a fontánky trochu zchátraly.

Některé věci trvají velmi dlouho a nedají se
nějak urychlit ani v době ajfounů, manipulací
s DNA, dovolených na orbitu Země ani zrychlovačů částic. Celý svět se zrychluje, ale stromy
zarputile trvají na tom, že porostou pomalu.
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Petra Klabouchová
Prameny Vltavy
Umrzlá dívka s židovskou hvězdou a křivdy,
které Šumava nezapomíná
Hrůzný nález těla studentky vimperského
gymnázia, které jako by ze svého nitra vyvrhly
samy šumavské kopce, otřese obyvateli vesniček
poblíž bývalého pohraničního pásma. Mrtvá
dívka ustrojená do židovského mundúru se stává
nejen tučným soustem pro bulvární novináře, ale
především novou příležitostí pro stárnoucího
policejního vyšetřovatele. Zatímco u něj se rodí
naděje na nápravu pošramocené pověsti a získání uznání od kolegů i nejbližších, v místních se
začínají probouzet dávné křivdy.
S každým dalším posunem ve vyšetřování
se příběh mrtvé dívky stále víc proplétá s pátráním po skutečném účelu dodnes zamlčovaného
koncentračního tábora Prameny Vltavy. Dívčino
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pruhované pyžamo jako by plnou silou znovu
vracelo nikdy neobjasněné osudy vězněných
sovětských zajatců a tajemství Hitlerovy utajované fabriky pod Stolovou horou do přítomnosti.
Jak moc ale vražda dívky s minulostí Pramenů
Vltavy souvisí? A jaká další tajemství vydají
šumavské kopce?

„

Detektivní příběh ze současnosti
se odehrává na pozadí skutečných
historických událostí spojených
s utajovaným koncentračním
táborem Prameny Vltavy.

Petra Klabouchová

Prameny
Vltavy
Odkud vyvěrá zlo?

Host

Petra Klabouchová
(nar. 1980) pochází z Prachatic.
Studovala mediální vztahy a žurnalistiku na Masarykově univerzitě v Brně, několik let praco
vala v redakcích regionálního
tisku a televize. Nyní žije mezi
Itálií, USA a Českou republikou,
věnuje se hudebnímu průmyslu
a jako manažerka zastupuje několik rockových skupin. V minulosti publikovala romány Poslední

18

kubánské pomeranče (2012), Podvod
zlatého faraona (2019) nebo thriller Anglická zahrada (2020). Pro
děti vydala dvoudílnou sérii Upíří
storky — Prokletí upírů a Nebez
pečná výprava (2014).
Foto archiv autorky

Ukázka z knihy
Baterka šplhá výš. Ještě výš. Kousek po kousku
dává tvar tělu. Spícímu dívčímu tělu.
Nejdříve vidí nohy. Nehybné štíhlé nohy,
přimáčklé k postavě schoulené do klubíčka.
Bledé paže stále ještě objímají kolena. Křečovitě,
v posledním záchvěvu života, který se snažily
chránit. Na sněhobílém pozadí mají promodralý
odstín smrti. Lehká pruhovaná látka přimrzla
ke kůži tak, že se pod ní jasně rýsuje každý tvar
té křehké postavy. Ještě skoro dětského těla,

které se pomalu stávalo dívkou. Dlouhé světlé
vlasy slepené do ledových pramínků, rozhozených kolem hlavy, jako by jen spala na bělostném polštáři. Některé z nich jsou přimrzlé
k její tváři. Zakrývají bledý obličej. Sněhurka se
špatným koncem.
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Michal Sýkora
Případ pro exorcistu
Druhé, revidované vydání prvního
případu Marie Výrové
Pouhých deset let a pět knih stačilo k tomu, aby
se komisařka Výrová stala jednou z nejpopulárnějších postav současné české detektivky.
V kostele ve Štěpánově nedaleko Olo
mouce je nalezeno tělo mladé ženy, které
vzbuzuje dojem, že se stala obětí podivného
rituálu. Komisařka Výrová se v rámci rozplétání záhady, do níž jsou zapleteni místní kněz,
záletný ornitolog a vyšinutý pseudoznalec
náboženských sekt, pohybuje mezi typickou
hanáckou vesnicí, zalidněnou svéráznými
postavami, a olomouckou univerzitou. Mezitím
mrtví přibývají, zatímco podezřelých neubývá…

Michal Sýkora
(nar. 1971) debutoval v roce 2012
románem Případ pro exorcistu,
jenž zahájil úspěšnou sérii
s komisařkou Výrovou a který
nyní v revidované verzi znovu
vydává nakladatelství Host. Na něj
navázaly další knihy — Modré
stíny (2013), Ještě není konec (2016),
Pět mrtvých psů (2018) a Nejhorší
obavy (2020). Sýkorovy romány se
staly předlohou k cyklu televizních
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Případ pro exorcistu naplňuje všechny
znaky dobře napsané detektivky: bizarní
vražda, napínavé pátrání, dramatické zvraty,
zdařile dávkovaný humor, věrohodně vykreslené
prostředí i postavy a především sympatický
tým detektivů. Úspěšnou seriálovou adaptaci
natočila podle scénáře Petra Jarchovského
Česká televize. V režii Jana Hřebejka se hlavní
role zhostila Klára Melíšková.

„

Případ pro exorcistu je
detektivka určená pro bystrého
českého čtenáře […]. Její podstata
tkví v poutavém vyprávění
vedeném kultivovaným jazykem,
dokonale vyfabulovaném
příběhu, správném dávkování
a udržování napětí, vnitřní
logice děje a humoru.
Jiří Lojín, VašeLiteratura.cz

minisérií Detektivové od Nejsvětější
Trojice (2015—2019), které vzbudily
velký divácký i kritický ohlas
a prodaly se i do zahraničí. Kromě
románů je Michal Sýkora také autorem odborných monografií o Vladimiru Nabokovovi (2002, 2004)
a Philipu Rothovi (2019).
Foto © Milena Valušková
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Ukázka z knihy
Marie přistoupila ke dveřím do domu. Byly
pootevřené a škvírou ven prosvítalo světlo.
Ještě jednou se zhluboka nadechla, odjistila
pojistku na zbrani, zády se opřela o zeď
na straně dveřních pantů a levačkou do dveří
strčila. Čistý vzduch. S namířenou zbraní dveře
prudce rozrazila — předsíň byla prázdná, stejně
jako výsek chodby, který viděla. Nějaké zvuky.
Po schodech dolů někdo scházel. Z místa, kde
stála, na schodiště neviděla, tak se bystře

prosmýkla předsíňkou, zvedla zbraň — a vtom
se do jejího zorného pole dostal Karel Karas.
Scházel po schodech dolů, v ruce pušku.
„Nestřílejte!“ vykřikl. „To jsem já.“
Marie sklonila zbraň.
„Myslím, že už je po všem, ale nevím, co se
stalo s vaší kolegyní.“
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Candice Carty‑Williamsová
Queenie
Jméno Queenie znamená královna. Jenže tahle
královna nemá trůn a netuší, co se životem.
Londýňance Queenie je pětadvacet, pracuje
v novinách a její život je jeden velký zmatek — její dlouholetý partner Tom si chce dát
ve vztahu pauzu, v práci na její nápady není
nikdo zvědavý a Queenie tak úplně nezapadá
ani mezi britské kolegy a kolegyně, ani do své
rodiny s jamajskými kořeny. Útěchu hledá v náručí náhodných mužů z online seznamek, jenže
pro ty je zajímavá jen svou kyprou postavou
a exotickou barvou pleti.

Jeden z Queeniiných letmých románků pak
rozpoutá řetězec jen těžko předvídatelných událostí. Queenie padá na dno a zdá se, že už pro ni
není cesty zpět. Naštěstí má ale skvělé kamarádky, které jí neváhají podat pomocnou ruku,
a nakonec snad i její svérázná rodina pochopí,
že nemoci můžou postihnout nejen tělo, ale
i duši. Aby se Queenie stala královnou svého
vlastního života, musí nejdříve porozumět sama
sobě a zjistit, na kom a na čem opravdu záleží.

„

Úžasný román o tom, co to obnáší
být černoška, jejíž svět se rozpadá
a která potřebuje najít sílu složit
ho zase dohromady. […] Je to
absolutně famózní a okouzlující
příběh plný vtipu a energie.
Roxane Gayová, spisovatelka

Candice Carty‑Williamsová
(nar. 1989) je marketérka, spisovatelka a novinářka žijící v Lon
dýně. V roce 2016 se zasloužila
o vznik a udílení prvních plně inkluzivních cen za povídky, je mentorkou programu Penguin Books WriteNow a pravidelně přispívá do online
magazínů. Q
 ueenie (2019) je její
první román.

přeložila Silvie Mitlenerová
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CANDICE
CARTY•WILLIAMSOVÁ
Nezapomenutelný román o sexu, individualitě
a nejlepších přátelích, s nimiž zvládneme vše.
candace bushnell

autorka knihy Sex ve městě

The
Sunday
Times
Bestseller

QUEENIE
Host

„

Dávalo by smysl popsat Queenie jako důležité svědectví
o životě černošek v Británii, […] je to však především velmi
zábavný a často také dojemný příběh mladé ženy, jejíž život
ovlivňují — a vlastně téměř ničí — její milostné vztahy.
The Guardian

Foto © Lily Richards
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Caitlin Moranová
Víc než žena
Autorka bestselleru Jak být ženou se vrací.
Starší a zkušenější — a ještě vtipnější!
Caitlin Moranová před deseti lety předpokládala, že má všechny trable za sebou. V globálním bestselleru Jak být ženou se vypořádala
s patriarchátem, feminismem a vůbec vším,
co obnáší moderní „ženství“, a měl ji čekat spokojený dospělý život plný skvělého sexu a harmonického rodičovství. Víc se mýlit nemohla.
V nové a neméně úspěšné knize se proto
populární spisovatelka zaobírá výzvami, které
v současnosti čekají na „zralé“ ženy. Víc než
žena je břitkým průvodcem dospělostí i smířením s faktem, že seznam povinností, potřeb

přeložila Kateřina Klabanová
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a potíží se bude jen prodlužovat. Ale ať už to
jsou stárnoucí rodiče, dospívající a náladové
děti, odcizující se partner, nebo proměňující se
vlastní tělo, Moranová neztrácí nadhled a smysl
pro řádně kousavý humor. Stárnutí je v jejím
pojetí oslavou života — i když obnáší nudný sex,
protivné puberťáky a nezničitelné faldy. Nebo
možná právě proto.

„

Nesmírně vtipný a dojímavý
manifest, jak být slušným
člověkem a navzdory
nespočetným stresům
vést šťastný život.
The Sunday Times

CAITLIN MORANOVÁ
Od autorky bestselleru Jak být ženou

VÍC
NEŽ
ŽENA
Nesmírně vtipný a dojímavý manifest,
jak být slušným člověkem a navzdory
nespočet ným stresům vést šťastný život

HOST

The Sunday Times

Caitlin Moranová
(nar. 1975) je britská novinářka a televizní moderátorka. Už v osmnácti
letech uváděla na britském televizním
kanálu Channel 4 pořad o pop-music
Naked City. Následujících osmnáct let
přispívala do deníku The Times jako
recenzentka i jako autorka satirického
sloupku o slavných osobnostech s názvem „Celebrity Watch“. V roce 2010
získala publicistickou cenu Columnist of the Year, udělovanou v rámci
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British Press Awards, nejprestižnějších ocenění britského tisku. Čtenáře
si získala rovněž knihou Jak být ženou
(2011, česky 2012), jež byla při udílení
National Book Awards 2011 vyhlášena
Knihou roku. Úspěšná byla i její druhá
kniha — sbírka sloupků Morantologie
(2012, česky 2014). Víc než žena (2020)
je zatím její poslední kniha.
Foto © Gareth Iwan Jones

Ukázka z knihy
Občas si totiž říkám, že ještě záslužnější by
bylo právě posílit naše sebevědomí — populární
kultura sice úspěšně opěvuje a vyzdvihuje
kdejakou odvážnou a dobrodružnou mladou
dámu, která se ve světě neztratí, ale postarším
vyrovnaným domácím hrdinkám, díky jejichž
každodenní údržbě a vyspravování svět světem
vůbec stojí, nevěnuje jedinou pochvalnou čárku.
Lidstvo ještě nenašlo způsob, jak vyzdvihnout
právě tyto kvality a vzdát jim hold.
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Annette Bjergfeldtová
Kodaňská píseň písní
Životem kypící román o hledání lásky století,
velkých ztrátách i druhých šancích
Rodinná sága, v níž plachá malířka Esther
líčí osudy tří generací žijících pod jednou
střechou, se odehrává v Kodani, na scéně
Pařížské opery a v cirkuse Sovalskaja
na předměstí Petrohradu.
Když Hannibal v roce 1921 koupí dům
v Kodani, představuje si domov naplněný
operou, bohémským duchem a láskou, která
by byla stejně opojná jako v Šalamounově
Písni p
 ísní. Jenomže pro jeho nevěstu, ruskou
artistku Varinku, skončilo období zázraků
už ve chvíli, kdy na vlastní oči viděla, jak její
první milý mizí v hroším chřtánu.

Annette Bjergfeldtová
je dánská písničkářka, skladatelka
a spisovatelka. Řadu let žila ve Spojených státech, kde koncertovala a psala
písně pro jiné interprety. Mimoto se
věnuje malování a pořádá workshopy
pro písničkáře. Kromě Kodaňské písně
písní (2020), jež je jejím románovým
debutem, napsala také knihu o sklá
dání hudby a tři knížky pro děti.

přeložil Robert Novotný
vázaná / 402 stran
vychází v listopadu
399 Kč

Zato dcera Hannibala a Varinky, stevardka
Eva, milovnice kouzel a patrně i jasnovidka, nalezne mnohem vášnivější vztah, když se zami
luje do švédského krotitele holubů Jana Gustava.
Hannibalova touha po lásce a umění se přenese
i na jeho vnučky, dvojčata Esther a Olgu, které
soupeří o post rodinné umělkyně, zatímco jejich
starší sestra Filippa se touží stát první kosmonautkou na světě.

„

Pokud potřebujete
dobrodružství, lásku a také
návod, jak se na svět dívat
trochu milosrdnějšíma očima,
přečtěte si opojnou, strhující
a fantastickou Kodaňskou
píseň písní. Vyprávění se valí,
hrne a vine tak, že se člověk
musí jednou rukou držet křesla
a druhou jen obrací stránky.
SØNDAG / Femina /
Familie Journal

Kodaňská
píseň
písní
Annette Bjergfeldtová

Vášnivé vyznání lásky k životu
ve všech jeho barvách
Jyllands-Posten

Host

píseň
písní
Anette Bjergfeldtová

„

Je naprosto zázračné, jak Annette Bjergfeldtová dokáže
malovat své vyprávění v barvách, tónech a citech. […] Její
románový debut je impozantní a člověk se může jen těšit
na další drobné zázraky z jejího pera.
Politiken

Foto © Leif Ascanius Sol
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Sofía Segovia
Šepot včel
Příběh tajemného dítěte nadaného mocí
změnit osud rodiny, která žije v zemi
zmítané revolucí
Od chvíle, kdy stará chůva Reja našla pod
mostem opuštěné děťátko, se život v mexickém
městečku nadobro proměnil. Malý Simonopio,
kterého objevili znetvořeného pod přikrývkou
včel, je pro některé z místních předmětem
pověr — dítě políbené ďáblem. Velkostatkáři
Francisco a Beatriz Moralesovi ho však přijmou
do rodiny a starají se o něj, jako by to byl jejich
vlastní syn.
Čím je Simonopio starší, tím větší záhadou
se pro své okolí stává. Když totiž zavře oči,
spatří, co ostatní nevidí — to, co se má teprve
stát, dobré i zlé. Simonopio, na každém kroku

Sofía Segovia
(nar. 1965) je mexická spisova
telka. Její román Šepot včel (2015)
se stal literární senzací a nakladatelství Penguin Random House ho
vyhlásilo objevem roku. Autorka
ráda cestuje, ale ještě raději se vrací domů ke svému manželovi, třem
dětem, dvěma psům a kočce.

přeložila Romana Bičíková
vázaná / 512 stran
vychází v září
429 Kč

doprovázený ochranným rojem včel, chrání svou
rodinu před hrozbami lidí i přírody a změní
nejen osud rodiny Moralesových, ale i celého
regionu. Zároveň však musí čelit svému strachu,
tajemnému nepříteli a hrozbám války — španělské chřipce a sporům mezi těmi, kdo chtějí
půdu, a těmi, kteří pro záchranu svého majetku
udělají cokoli.

„

Šepot včel je onen vzácný
historický román rámovaný
skutečnými událostmi a současně
plný nadpřirozených úkazů
a úžasných postav, díky nimž si
Sofía Segovia vysloužila srovnání
s velikány magického realismu,
jako jsou Gabriel García Márquez
a Isabel Allende.
Historical Novel Society

Tento skvost magického realismu nabízí závratný vír
historie, tragédie, spásy a samozřejmě i magie.

Washington Independent Review of Books

„

Tento úchvatný román od oceňované mexické autorky
vypráví o rodině, přátelství, zemi, vražedné závisti
a připomíná také první romány Isabel Allende.
Booklist

Foto © Juan R. Llaguno
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Susan Choiová
Cvičení důvěry
Vnější svět se skrz zdi do školy nedostane.
Ani rodinný život, tlak na školní výsledky
Advance Praise for
nebo sociální rozdíly. Jenže pak se to přece jen
stane — šokující spirála událostí posune příběh
v čase kupředu a převrátí dosavadní premisu
naruby. To, čemu čtenář dosud věřil, není tak“Superb, powerful . . .
Choi’s themes [are]
“The writing
docela pravda. Ale není to ani úplná lež. Uchvatimeless
(exquisite)
and relevant. Fiercely
cující finále je pak posledním dílkem skládanky,
and the observations
intelligent, impeccably
(cuttingly accurate)
který odhalí pravdu, jež bude rezonovat ještě
written, and observed with
make Choi’s latest
searing insight, this novel
both wrenching and
dlouho po přečtení poslední věty.
is destined to be a classic.”
one-of-a-kind.

$27.00
$35.00/Canada

Trust Exercise

© Heather

Příběh začínající jako středoškolská romance
se promění v rozbor románu samotného.
Na americkém předměstí raných osmdesátých let dvacátého století prožívají studenti
elitní divadelní střední školy krásné i těžké
chvíle. Žijí si ve své bublině a plni ambicí
studují hudbu, Shakespeara a především herectví. Když se do sebe dva studenti prvního
ročníku Sarah a David zamilují, jejich vášeň
nezůstane nepovšimnuta — a netknuta — všemi z jejich okolí, ale zejména jejich charismatickým učitelem panem Kingsleym.

přeložila Alžběta Kalinová
vázaná / 374 stran
vychází v prosinci
399 Kč

„

Susan Choi is the author of the novels

My Education, A Person of Interest, American
Woman, and The Foreign Student. Her work
has been a finalist for the Pulitzer Prize and the
PEN/Faulkner Award and winner of the
PEN/W. G. Sebald Award and the AsianAmerican Literary Award for fiction. With
David Remnick, she coedited Wonderful
Town: New York Stories from The New
Yorker. She’s received NEA and Guggenheim
Foundation fellowships. She lives in Brooklyn.

Henry Holt and Company
175 Fifth Avenue
New York, New York 10010

In

an American suburb in the early 1980s,
students at a highly competitive
performing arts high school struggle
and thrive in a rarefied bubble, ambitiously
pursuing music, movement, Shakespeare, and,
particularly, their acting classes. When, within
this striving “Brotherhood of the Arts,” two
freshmen, David and Sarah, fall headlong into
love, their passion does not go unnoticed—or
untoyed with—by anyone, especially not by
their charismatic acting teacher, Mr. Kingsley.
The outside world of family life and
economic status, of academic pressure and of
their future adult lives, fails to penetrate this
school’s walls—until it does, in a shocking
spiral of events that catapults the action
forward in time and flips the premise upside
down. What the reader believes to have
happened to David and Sarah and their friends
is not entirely true—though it’s not false,
either. It takes until the book’s stunning coda
for the final piece of the puzzle to fall into
place—revealing truths that will resonate long
after the final sentence.
As captivating and tender as it is surprising,
Trust Exercise will incite heated conversations
about fiction and truth, and about friendships
and loyalties, and will leave readers with wiser
understandings of the true capacities of
adolescents and of the powers and
responsibilities of adults.

Never sentimental;
always thrillingly

“An ingenious, morally
complex exploration of
how our youthful
entanglements, cruelties,
and traumas shape the
rest of our lives. Choi’s
writing is dazzling
in its control and
precision; this witty,
sharp, unsettling novel
grabs you and won’t let
you go.”

Bildungsroman generace X
promlouvající k mladému publiku,
matrjoška plná nespolehlivých
vypravěčů a záludná skládačka
ovlivněná hnutím #MeToo
W Wzrádností
W. H E N R Y H O LT.C
OM
a
paměti.
New York Magazine
Jacket design by Nicolette Seeback

“Trust Exercise should be on
every
human’s reading list. A perfect
knockout.”

“Trust Exercise is a brilliant and
challenging novel, an uncanny
evocation of the not-so-distant
past that turns into a
meditation on the slipperiness
of memory and the ethics of
storytelling. Susan Choi is a
masterful novelist, who
understands exactly where we
are right now and how we got
here.”

—TOM PERROTTA,
Fiction
US $27.00 / CAN $35.00

ISBN 978-1-250-30988-4

52700 >

Distributed in Canada by Raincoast Book Distribution Limited
Printed in U.S.A.

9 781250 309884
HENRY

Susan Choiová
(nar. 1969) je americká spisova
telka a finalistka Pulitzerovy ceny.
Učí na Yaleově univerzitě a žije
v Brooklynu. Za své knihy obdržela mnoho prestižních ocenění
a její zatím poslední román Cvičení
důvěry (2019) získal cenu National
Book Award for Fiction a stal se
bestsellerem.

Vášnivá první láska studentů herectví,
nebo něco mnohem temnějšího?

„

0419

Susan Choiová mistrně dávkuje emoce: náhlé odhalení,
neočekávaný útok. Bystře zobrazuje přehnanou vášnivost
života dospívajících a stejně tak i způsob, jak energie mládí
dokáže ohýbat hmotu reality.
The Washington Post

Foto © Heather Weston
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Alena Sabuchová
Šeptuchy
Příběh o dospívání v kraji, který by nikdo
nevymyslel
Podlasí, lesnatá oblast mezi Polskem a Běloruskem, je tak trochu zapomenutý kraj. Dodnes
je opředený legendami a mlhami, v nichž žijí
na první pohled zvláštní lidé — mají svoji víru,
bídu a šeptuchy: ženy, které umějí léčit. Anebo
neumějí, ale všichni tomu věří.
Příběhem dospívání hrobařovy dcery
Doroty v magickém kraji provází čtenáře její
nejlepší kamarádka. Fenomén hranic a jejich
(ne)překročitelnosti je neodbytný jako refrén
devadesátkového hitu z MTV. Svět živých se

Alena Sabuchová
(nar. 1989) je spisovatelka a scenáristka s intenzivním vztahem k příběhům, výtvarnému umění a dobrému
jídlu. Za svůj literární debut, sbírku
povídek Zadné izby (2016), získala
Cenu Ivana Kraska a Cenu Nadácie
Tatra banky v kategorii mladých tvůrců. Její první román Šeptuchy získal
prestižní literární cenu Anasoft Litera
za rok 2020.

přeložil Lubomír Machala
vázaná / 167 stran
vychází v říjnu
299 Kč

prolíná se světem mrtvých, křesťanská zbožnost
s pohanskou šeptuchářskou tradicí, moderní
západní kulturní impulzy splývají s místním
folklorem. Hrdinky románu žene nezastavitelná
touha odejít, překročit hranici, vymanit se. Ale
ať už půjdou kamkoli, zkušenost se životem
na periferii si ponesou vždy s sebou.

„

Jak charakterizovat knihu
Aleny Sabuchové bez emocí,
když v ní poletuje trocha magie,
trocha genia loci z Bohem
zapomenutého místa i trocha
vzpomínek na dětství? […]
Autorka zvládá své vyprávění bez
patosu, který by se s některými
tématy mohl pojit. Srovnává ho
se současností, s pronikáním
moderního světa do světa
regionu, podobně jako je tomu
v prózách Olgy Tokarczukové.
Michal Jareš, porotce ceny
Anasoft Litera

Alena
Sabuchová

ŠEPTUCHY
Jsou to bohyně, léčitelky, nebo šarlatánky?
Příběh o dospívání v tajemném Podlasí

Host

Host

„

Dospívání na venkově je jiné než ve městě, ale na místě,
kde lišky dávají dobrou noc, je ještě odlišnější. Popsat ho
tak, aby si o něm měl chuť číst i dříve narozený čtenář,
je kumšt. Sabuchové se to podařilo.
Ivana Zacharová, Sieťovka

Foto © Veronika Elekaničová
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Abi Daré
Holka se sílícím
hlasem
Příběh vyprávěný nezapomenutelným hlasem
nigerijské služky, odhodlané bojovat za své sny
Adunni je čtrnáctiletá nigerijská dívka, která ví,
co chce: vzdělání. Matka jí prozradila, že vzdělání
je jediný způsob, jak získat sílící hlas — schopnost
mluvit sama za sebe a rozhodovat o své budoucnosti. Místo toho ji však otec prodá — Adunni se
stane třetí manželkou místního taxikáře, který
už se nemůže dočkat, až mu porodí syna a dědice.
Adunni uteče do města v naději na lepší
život, vzápětí ale zjistí, že nemá jinou možnost
než jít do služby k bohaté rodině. Poddajná dcera,
poslušná manželka, bezmocná otrokyně. Ostatní
lidé Adunni neustále připomínají, že je nikdo.
Ačkoli smůla její hlas na chvíli utlumí, úplně
umlčet ho nemůže. Adunni si uvědomí, že se musí
postavit nejen za sebe, ale i za ostatní dívky, a je
odhodlaná ozývat se všemi možnými způsoby —
šeptem, písní, lámanou angličtinou —, dokud ji
někdo neuslyší.

Abi Daré
vyrostla v nigerijském Lagosu a již
osmnáct let žije ve Velké Británii,
kde vystudovala práva a tvůrčí
psaní. Její první román Holka
se sílícím hlasem (2020) se ihned
po vydání stal bestsellerem. Bydlí
v Essexu s manželem a dvěma dcerami — a právě ony ji inspirovaly
k napsání úspěšné prvotiny.
Foto © AMP 2018

34

přeložila Viktorie Hanišová
vázaná / 363 stran
vychází v říjnu
399 Kč

HOLKA SE
SÍLÍCÍM
HLASEM
The
rk
New Yo
Times r
elle
bests

abi
dARé

„
Host

HOST

V Nigérii i jinde na světě dívky
bojují za své právo na vzdělání.
Jsem Abi Daré vděčná za to,
že nám ukazuje, jakým výzvám
musejí nigerijské dívky čelit,
a že staví na odiv sílu jejich hlasu.
Malála Júsufzajová, nositelka
Nobelovy ceny míru

Alex Schulman
Z popela
Drtivý příběh rozbitého dětství a neodvratného
rozkladu jedné rodiny
Tři bratři se vracejí na rodinnou chatu u jezera,
kam se dvacet let žádný z nich neodvážil. Přivážejí s sebou urnu s popelem a chystají se tu splnit
matčino nečekané poslední přání.
Společná cesta je však provede nejen důvěrně známou krajinou, ale také časem. Náhle jsou
z nich opět chlapci s opálenýma nohama a dychtivýma očima, soupeřící o otcovu přízeň a matčinu vrtkavou lásku, kteří mají na světě jen jeden
druhého a možná také vůbec nikoho. Nyní tu
stojí jako mladí dospělí muži, navzájem si tak
cizí, a přesto nerozlučně spoutaní okovy minulosti. Osudné místo nesmlouvavě vyhání na povrch pečlivě pohřbené vzpomínky a hořkost,
která mezi bratry znovu vráží klín. Jak dokáže
domov prolezlý nejistotou jako minové pole poznamenat dětskou mysl? A co se doopravdy stalo
onoho léta, kdy se všechno rozpadlo na kusy?

Alex Schulman
(nar. 1976) je švédský spisovatel
a novinář. Je autorem nejpopulárnějšího švédského podcastu Alex & Sigge
a píše sloupky pro deník Expressen.
Jeho nejnovější román Z popela (2020)
se okamžitě po vydání stal ve Švédsku bestsellerem, prodalo se ho přes
sto tisíc výtisků a překládá se do dvaceti jazyků.

přeložila Linda Kaprová
vázaná / 242 stran
vychází v lednu
349 Kč

y
ání nálad
vykreslov
je mistr ve
livost
Schulman Jeho extrémní cit
.
ce.
a atmosféry vždy přímo do srd
o
zasáhne jak
ning
Alingsås Tid

HOST

„

Ocitáme se skutečně přímo
na místě, tam v domku u jezera,
v měnícím se světle kráčíme
po lesních pěšinách mezi
brouky a ptáky. Líčení přírody
tu nabývá téměř starodávných
rytmů […]. Z popela je
hutný a vyzrálý román.
Dagens Nyheter

Foto © Viktor Fremling

35

Překladová beletrie

Překladová beletrie

Caitlin Wahrerová
Co se stalo
Co je rodina zahnaná do kouta schopná udělat
ve jménu lásky a vlastní krve?
Tony na svého mladšího bratra Nicka dohlížel
už odmalička. Takže když se Nick ocitne po brutálním sexuálním napadení v nemocnici, bratrův
ochranitelský instinkt se okamžitě rozhoří. Tonyho manželka, advokátka Julia, má s podobnými
případy zkušenost, a když se vyšetřování ujme
detektiv Rice, tuší, že její švagr bude v dobrých
rukou. Oba totiž vědí, že vše se snadno může
velmi zkomplikovat.
A právě to se také stane. Muž, kterého Nick
ze znásilnění obvinil, po propuštění z vazby všechno popírá a rozjede proti Nickovi štvavou kampaň.
Případ silně medializuje, tvrdí, že o žádné znásilnění nešlo a že Nick se vším souhlasil. A Tony,
který chce bratra ochránit stůj co stůj, začíná svou
manželku děsit. Julia se brzy začne ptát, čeho je
její manžel schopen a čeho je vlastně schopna ona
sama. A pověděl jim vůbec Nick o osudné noci celou pravdu?

Caitlin Wahrerová
se narodila dvěma hipíkům
ve státě Maine, kde vystudovala
práva. Nyní pracuje jako právnička v občanskoprávních sporech
a některé případy jí posloužily jako
inspirace k napsání prvního románu
Co se stalo (2021). Bydlí v South
Portlandu s manželem, který je
rovněž právník, a jejich psem.

36

přeložila Lenka Němečková
vázaná / 362 stran
vychází v listopadu
389 Kč

Caitlin Wahrerová

CO SE
S TALO
Úžasně vrstevnatý příběh o strašlivém zločinu,
který donutí každého člena milující rodiny ptát se, kým
doopravdy je. Jeffrey Deaver, spisovatel

HOST

„

Tento chytrý, napínavý
a vytříbený debut nás provede
vyšetřováním, soudním procesem
a emočními dopady jedné
nešťastné noci v malém
novoanglickém městě.
Gilly Macmillanová,
spisovatelka

Ewald Arenz
Staré odrůdy
Román o tom, jak snadno lze ztratit kontrolu
nad životem a jak je obtížné získat ji zpět
Sally a Liss — dvě ženy, které by nemohly být rozdílnější. Sally má před maturitou, ale jediné, co si
přeje, je mít pokoj. Na všechny se zlobí a všechno nesnáší: návrhy, nabídky, pravidla, předpisy,
dospělé… Nejvíc ze všeho ale nesnáší otázky,
hlavně ty, které se týkají jejího vzhledu. A tak se
rozhodne utéct. Mlčenlivá Liss žije sama na statku
mezi poli a vinicemi a vypadá to, že všechny práce kolem hospodářství bez problémů zvládá.
Hned při prvním setkání Sally zjišťuje, že Liss
je jiná než ostatní dospělí — pokradmu si ji neprohlíží, nesoudí ji, neklade jí podezíravé otázky.
Liss nabídne Sally nocleh a jedna noc na statku se
změní v pobyt na dobu neurčitou. Sally pomáhá
Liss s hospodářstvím a mezi starými hrušněmi
a včelími úly objevuje kouzlo obyčejnosti. Liss
však není zdaleka tak silná, jak se zdá, a možná to
nakonec nebude Sally, kdo potřebuje zachránit.

Ewald Arenz
(nar. 1965) je německý spisovatel,
dramatik a učitel. Píše romány,
povídky, sloupky, organizuje literární akce a při divadle ve Fürthu,
kde s rodinou bydlí, vede literární
dílnu. Román Staré odrůdy se dostal do užšího výběru na cenu nezávislých knihkupců za rok 2019.

přeložila Tereza Jůzová
vázaná / 240 stran
vychází v listopadu
349 Kč

Ewald
Arenz

Staré
odrůdy

Naleznou dvě ztracené ženy
mezi polozapomenutými odrůdami hrušní
i počátek nového života?

„

Host

Překrásná kniha, která se
jazykově přizpůsobuje plynutí
děje a emocím postav. Čtenář
v každém okamžiku téměř
fyzicky pociťuje jejich smutek
a vztek. Rytmus a styl vyprávění
přesně odpovídají situacím, které
postavy prožívají. Čtenář se sám
cítí být součástí života na statku…
Leseschatz.com

Foto © Ilka Birkefeld
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Marianne Croninová
Sto roků Lenni
a Margot
Výjimečné přátelství a životy plné příběhů.
Ten poslední začíná tady.
Život je krátký. Nikdo to neví lépe než sedmnáctiletá Lenni, která ho tráví v nemocnici na oddělení
pro nevyléčitelně nemocné. Ve snaze vyplnit
jednotvárné dny se přihlásí do kurzu arteterapie.
Když si však uvědomí, že se svými vrstevníky,
které lékaři brzy propustí zpátky do normálního
světa, nenachází společnou řeč, nechá se přeřadit
ke skupině osmdesátníků. A právě tam potkává
třiaosmdesátiletou Margot, moudrou ženu
s komplikovanou minulostí, která Lenni úplně
změní život.
Lenni a Margot si brzy uvědomí, že dohromady prožily už sto let. Proto se rozhodnou,
že za sebou zanechají něco trvalého: sto obrazů
představujících sto roků jejich životů. Během
společné práce Lenni a Margot sdílejí a malují
příběhy let, které je přivedly až k tomuto šťastnému setkání na konci jejich dnů. Život s nimi však
ještě tak docela neskončil.

Marianne Croninová
(nar. 1990) pochází z Anglie.
Vystudovala angličtinu a aplikovanou lingvistiku a momentálně se
věnuje především psaní a herecké
improvizaci. Její prvotina Sto roků
Lenni a Margot (2019) se překládá
do dvaceti jazyků a připravuje se
také její hollywoodská adaptace.
Foto © Grant Orban
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přeložila Linda Kaprová
vázaná / 345 stran
vychází v listopadu
379 Kč

Marianne Croninová

st o ů
rok
l enni at
margo
Sto let. Sto obrazů.
Sto příběhů.

„

Host

Kniha plná laskavosti
a svérázných postav, které
obnoví vaši víru v život. Tenhle
román s vámi zůstane ještě
dlouho po přečtení a odpoví
vám na otázku, co dělá
život životem.
My Weekly

James Gould‑Bourn
Když panda tančí
Komedie o zármutku a tančících medvědech
Danny Malooley to v životě nemá lehké. Před
rokem při autonehodě ztratil milovanou ženu,
jejich syn Will sotva vyvázl životem a od té doby
nepromluvil ani slovo. Na krk Dannymu dýchá
domácí kvůli dluhům na nájemném a v práci
právě dostal padáka. O nekvalifikovaného otce
samoživitele nemají zaměstnavatelé zájem, takže
Dannymu nezbývá než se pokusit získat potřebné
peníze méně konvenčním způsobem. Začne se živit jako tančící panda v parku. Co na tom, že jeho
vypelichaný kostým páchne zvratky, lidé si ho
pletou s fretkou a tanec mu jde jako psovi pastva?
Potom se však Dannymu začne blýskat
na lepší časy, protože se dozví o soutěži talentů
s pěkně tučnou odměnou. Snad se mu podaří
přesvědčit tanečnici u tyče Krystal, aby si ho
vzala do parády. Jenže datum soutěže se blíží
a ukáže se, že Will přece jen mluví — jen si místo
táty raději povídá se smradlavou pandou v parku.
Podaří se Dannymu vyhrát peníze a získat zpět
důvěru jediného syna, než mu zlotřilý domácí
nechá zpřerážet kosti?

James Gould‑Bourn
je scenárista, spisovatel a světoběžník pocházející z Manchesteru.
Po letech práce pro různé neziskové
organizace se rozhodl změnit
kariéru. Absolvoval kurz tvůrčího
psaní na Faber Academy a napsal
svůj první román Když panda
tančí (2020).

přeložila Lucie Bregantová
vázaná / 330 stran
vychází v září
369 Kč

„

Vtipný i dojemný příběh o tom, že láska a tanec
jsou silnější
Hostnež smrt.

Svižné, neotřelé a velice,
převelice vtipné. Tento román
s lehkostí poletuje mezi
humorem a dojemností. Je to
příběh o radosti, sounáležitosti
a neuvěřitelné odolnosti lidského
ducha. Při čtení jsem měla chuť
tančit. Tahle kniha je úplný poklad.
Katie Marshová, spisovatelka

Foto archiv autora
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David Yoon
Verze nula
Mileniálský technothriller o tom, co se stane,
když se někdo rozhodne zničit internet
Max, datový profík pracující pro sociální síť Wren,
temné stránky internetu dobře zná. Když začne
zpochybňovat, jak jeho zaměstnavatel nakládá
s daty svých uživatelů, bez varování dostane
padáka. Spojí se proto se svou nejlepší kamarádkou Akiko a společně vytvoří hacktivistickou
skupinu Verze nula. Jejich cílem je rozebrat internet a na jeho troskách vybudovat něco lepšího
a přátelštějšího.
O Verzi nula se doslechne i tajemný mediální magnát Pilot Markham, který jí nabídne
podporu. S jeho pomocí tak může Verze nula
začít plánovat největší hackerský útok v dějinách. Jenže kým Pilot Markham ve skutečnosti
je? Opravdu sdílí Maxův ušlechtilý cíl přetvořit
internet v něco lepšího, nebo má nějaké jiné,
mnohem temnější úmysly? Verze nula se brzy
přesvědčí o tom, že dobrý záměr může mít nezamýšlené následky. Následky, které ovlivní celý
svět a změní společnost tak, jak si dosud nikdo
nedokázal ani představit.

David Yoon
je spisovatel pocházející z Kalifornie. Proslavil se svým debutem v žánru young adult Frankly
in Love (2019), z něhož se stal bestseller The New York Times. Verze
nula (2021) je jeho prvním románem
pro dospělé. Se svou manželkou
a dcerou žije v Los Angeles.
Foto © David Zaugh
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přeložil Aleš Drobek
vázaná / 352 stran
vychází v září
379 Kč

D a v i d Yo o n

VERZE
nula

N
N
N

U
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BUDOUCNOST
Z ACHRÁNÍ JEN
R ES TA R T P Ř Í TO M N O S T I

LLL

„

host

A
A
A

David Yoon nastavuje zrcadlo
tomu, jak žijeme, našim
těžkostem a slabým místům.
A zatímco nás vtahuje do příběhu
o chytrém a naivním mladém
muži, který touží po lepším světě,
nastavené zrcadlo postupně
černá. Tento energický román
o technologiích útočí nejen
na intelekt, ale i na srdce čtenářů.
Caroline Kepnes, spisovatelka

Hervé Le Tellier
Anomálie
Co by se stalo, kdyby se v naší realitě objevila
jistá anomálie?
Po teroristickém útoku na newyorská Dvojčata
americká vláda zjistila, že nemá jasný postup pro
řešení krizových situací. Oslovila tedy dva odborníky, aby vypracovali manuál ke každé situaci,
s níž by se letová kontrola mohla setkat. Ti sepsali
soubor postupů, a navíc přidali protokol 42 pro
neočekávané situace. A právě ten je jednoho dne
opravdu aktivován a oni jsou povoláni řešit situaci,
s níž se dosud nikdy nikdo nesetkal.
V letadle z Paříže do New Yorku letí desítky
cestujících. Mezi nimi jsou nájemný zabiják Blake,
nigerijský popový zpěvák Slimboy, právnička
Joanna nebo neúspěšný spisovatel Victor. Všechny
spojuje jediná věc — vedou svým způsobem dvojí
život. Během letu nastanou turbulence, jaké pilot
ani posádka ještě nezažili. Naštěstí vše dobře
dopadne a letadlo podle plánu přistává v New
Yorku. Jenže něco je jinak. A výraz „dvojí život“
najednou dostává úplně nový význam.

Hervé Le Tellier
(nar. 1957) je francouzský lingvista,
spisovatel a předseda mezinárodní
literární skupiny Oulipo. Za svá
četná díla obdržel mnoho literárních cen. Jeho nejnovější román
Anomálie (2020) se prodal do šesta
třiceti zemí a získal prestižní Goncourtovu cenu za rok 2020.

přeložila Sára Vybíralová
vázaná / 335 stran
vychází v listopadu
369 Kč

Hervé
Le Tellier

Prix
Goncou
rt
2020
Román, který převrací
hranice reality a to
nejpodstatnější cídí hadříkem
namočeným v ironii a absurdnu.
Le Figaro Littéraire

Host

„

Thriller s tajnými službami
a brutálními vraždami,
mnohoznačné sci‑fi vyprávění,
milostný román z konce tisíciletí,
filozofická bajka o nedostatcích
technologií a zneužívání
dohledu: Hervé Le Tellier
přichází s románem černým
jako noční nebe o anomálii
v nesmyslném světě.
Le Point

Foto © Editions Gallimard
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Ilja Leonard Pfeijffer
Grandhotel Evropa
Román o starém kontinentu, který je tak nabitý
minulostí, že už v něm nezbývá místo pro
budoucnost
Známý spisovatel přijíždí do Grandhotelu Evropa,
aby se zde psaním románu vypořádal se ztroskotáním svého osudového vztahu. Kdysi přepychový
hotel pomalu chátrá, stejně jako v autorových
očích upadá i mocný a skvostný stejnojmenný
kontinent, který se v posledních letech stal
skanzenem a lunaparkem pro turisty.
Zatímco hrdinové románu pátrají po posledním Caravaggiově obrazu a cestují do nejrůznějších koutů světa, Grandhotel Evropa zaplavují
turisté z Číny. Ilja Pfeijffer se v košatém vyprávění
plném historických a literárních odkazů zamýšlí
nad migrací, sexem i uměním a ilustruje, jak se
Evropa i zbytek světa mění pod náporem globalizace a masového turismu.

Ilja Leonard Pfeijffer
(nar. 1968) je spisovatel, básník
a publicista, považovaný za jeden z nejvýznamnější hlasů nizozemské literatury. Grandhotel
Evropa se stal nejúspěšnějším nizozemským románem roku 2019, prodalo se ho přes tři sta tisíc výtisků
a překládá se do dvaceti jazyků.

přeložila Radka Smejkalová
vázaná / 640 stran
vychází v srpnu
489 Kč

ILJA LEONARD PFEIJFFER
Óda na starou Evropu i její pohřební píseň

GRANDHOTEL
EVROPA

„
HOST

Jen málokdy se objeví román,
který tak geniálně propojuje
tragický, ale nádherný
milostný příběh s vážnými,
avšak i vtipnými úvahami
o fenoménu zvaném Evropa.
Grandhotel Evropa je milostný
dopis starému, milovanému,
k smrti znavenému, a přesto
úžasnému kontinentu.
De Limburger

Ricardo Piglia
Za Idou
Jak daleko můžeme zajít, abychom skryli pravdu
o sobě samých a odhalili tajemství druhých?
V polovině devadesátých let opouští spisovatel
Emilio Renzi svůj neuspořádaný život v Argentině
a přijímá pozici hostujícího profesora na prestižní
univerzitě v New Jersey. Zde se sblíží se svou
kolegyní, inteligentní a přitažlivou Idou Brownovou. Jejich utajovaný vztah však nepředvídatelně
ukončí zdánlivě nešťastná náhoda, při níž Ida zemře. Policie začne Idinu smrt vyšetřovat, ale když
je případ později uzavřen jako nehoda, Emilio se
rozhodne vzít pátrání do vlastních rukou.
Jeho pozornost brzy upoutají zprávy
o útocích na univerzitní profesory po celých
Spojených státech. Čím hlouběji se Emilio noří
do Idiny minulosti, tím naléhavěji touží zjistit
pravdu: Byla její smrt součástí nějakého plánu?
A pokud ano, byla Ida pouhou obětí, nebo také
spolupachatelkou?
Ricardo Piglia ve svém posledním díle
mistrně propojuje mnohovrstevnatý román plný
literárních odkazů s detektivním příběhem.

Ricardo Piglia
(1941—2017) byl autorem románů,
povídek, esejů a scénářů a jedním
z nejoceňovanějších argentinských
spisovatelů. Ve svých dílech osciluje mezi intelektuální hrou a detektivním příběhem. Za Idou (2013) je
Pigliovým posledním románem.

přeložila Veronika Štefanová
vázaná / 285 stran
vychází v listopadu
359 Kč

R i c a r d o

ZA
IDOU
P i g l i a

„
host

Poslední román argentinské
spisovatelské legendy Ricarda Piglii
je plný nejrůznějších zvratů,
paranoie, odboček a podivností
ve stylu G. K. Chestertona
i seriálu Temný případ.
Buzfeed News

Foto © Alejandra López

Foto © Baltasar Thomas
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Hans Rosenfeldt
Léto vlků
Mrtvá vlčice. Předání zásilky drog, které se
zvrhne v masakr. Výjimečně schopná nájemná
vražedkyně. A městečko Haparanda na od
lehlém švédském severu se ocitá krůček
od absolutního chaosu.
Když jsou v žaludku mrtvé vlčice objeveny
lidské ostatky, je policistce Hanně Westerové
jasné, že letošní léto nebude jako ostatní. Nález
si policie záhy propojí s krvavým drogovým
obchodem, který měl proběhnout na hranicích
s Finskem. Jenže jak se oběť ocitla v haparandských lesích? A kam se poděly drogy a peníze?

přeložila Karolína Kloučková
vázaná / 385 stran
vychází v říjnu
399 Kč

Hanna a její kolegové dělají, co je v jejich
silách, ale čas hraje proti nim, a navíc nejsou
jediní, kdo pátrá po odpovědích. Když se objeví
tajuplná a nebezpečná žena Katja, odstartuje to
řetězec brutálních událostí, které nikdo nečekal.
Během pouhých pár dnů se život v Haparandě
převrátí vzhůru nohama. V neposlední řadě
pro samotnou Hannu, kterou situace nakonec
přinutí střetnout se s vlastní minulostí.

HOST

„

Hans Rosenfeldt se krutosti
nebojí a jako velmistr žánru
také ví, jak vybudovat napětí —
to vše podává vybroušeným
literárním stylem.
Kleine Zeitung

Hans Rosenfeldt
(nar. 1964) je scenárista kultovního švédského seriálu Most
(Bron) a spoluautor krimi série
s policejním psychologem
Sebastianem Bergmanem. Léto
vlků (2020) je první díl jeho
nové krimi série Haparanda.
Ve Švédsku se tento román stal
okamžitě bestsellerem, práva
se prodala do pětadvaceti

44

zemí a připravuje se televizní
zpracování, na němž se bude
podílet sám autor.
Foto © Anders Thessing

„

OD TVŮRCE
TELEVIZNÍCH
SERIÁLŮ MOST
A MARCELLA

Léto vlků je plné silných postav, temných událostí a násilí.
V centru dění jsou drogy a zločiny, ale najde se zde
i laskavost a empatie […]. Rosenfeldt vykresluje zchudlé
a zapomenuté městečko i jeho okolí a svým vyprávěním
mu vlévá nový život.
Smålandsposten
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S. R. White
Samotář
Proč by záhadný samotář po letech života
v ústraní zabíjel naprosto neznámého
člověka?
Vražda majitele malého obchůdku v divoké
australské buši vypadá na první pohled jako
krádež, která se zvrtla. Oběť má na těle jedinou
bodnou ránu a ve vazbě sedí hlavní podezřelý —
na místě činu se nad tělem s rukama od krve
skláněl záhadný tichý muž, který před patnácti
lety beze stopy zmizel. Bez přesvědčivých
důkazů o jeho vině má hlavní vyšetřovatelka
Dana Russoová pouhých dvanáct hodin na to,
aby ho usvědčila.
Kde se skrýval? Proč odmítá vypovídat?
A jak moc je vlastně nebezpečný? Dana zá
vodí s časem, aby muže přiměla mluvit. Dnešek
pro ni navíc není den jako každý jiný — dnes je

přeložila Radka Klimičková
vázaná / 447 stran
vychází v září
399 Kč

den D, jediný den v roce, kdy vpouští do svého
vědomí přízraky z minulosti. Rozjitřená a zranitelná se vrací z útesů do vyšetřovací místnosti
na policejní stanici. Jenže s každým dalším
výslechem je jí jasnější, že pokud se chce dozvědět pravdu, bude muset jít s vlastní kůží na trh
a podívat se minulosti zpříma do tváře.

„

Napínavé, úžasně vystavěné
vyprávění s výbušným závěrem.
Peter May, spisovatel

S . R . WHITE
NA PATNÁCT LET
SE PO NĚM SLEHLA ZEM.

AŽ DO DNE VRAŽDY.

HOST

S. R. White
pracoval dvanáct let u britské policie. Poté se vrátil ke studiu a získal
titul z tvůrčího psaní na Nottingham Trent University. Nyní žije
v australském Queenslandu. Jeho
první román Samotář (2020) se stal
mezinárodním bestsellerem a autor
právě připravuje jeho pokračování.

„

Samotář je pochmurný román plný beznaděje, a přece jeho
neprostupnou temnotou pronikají záblesky světla.
CrimeFictionLover.com

Foto archiv autora
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Kyle Perry
Hora duchů
Hora duchů je místem smrti. Vydá životy
ztracených dívek dřív, než bude pozdě?
Když se v divočině tasmánských hor během
školního výletu ztratí skupina náctiletých děvčat,
obyvatelé Limestone Creek okamžitě zpozorní.
K takovému zmizení v této oblasti nedošlo poprvé a pověsti o Hladovci a Hoře duchů dodnes
budí místní ze sna. Od začátku je však jasné,
že v horách někdo hraje nečistou hru.
Hlavním podezřelým se okamžitě stává
místní drogový dealer — otec jedné z nezvěstných dívek. Detektiv Con Badenhorst ovšem
ví, že v tomto městě, plném zkorumpovaných

přeložila Irena Steinerová
vázaná / 430 stran
vychází v listopadu
399 Kč

policistů, politických intrik a dávných tajemství,
se nedá věřit nikomu. Zvlášť když je sestra jedné
z pohřešovaných hvězdou internetu a zřejmě
toho o zmizení ví víc, než prozrazuje.
Je možné, že tahle partička dospívajících
děvčat nebyla tak nevinná, jak by se mohlo zdát?
Kdo za jejich zmizením opravdu stojí? A především — vrátí se dívky zpět živé?

„

Debut Kylea Perryho
z prostředí strašidelné divočiny
vypráví děsivý a horečnatý
příběh o kyberzločinech,
drogové závislosti a rodin
ných traumatech.
The Canberra Times

Kyle Perry
je spisovatel a výchovný poradce
z Tasmánie. Působí v centrech pro
nezletilé bez domova a protidrogových léčebnách. K napsání prvotiny
Hora duchů (2020) ho inspirovala
právě jeho práce spolu s jeho domovinou. V současné době pracuje
na dalším románu.

KYLE
PERRY
HORA
DUCHŮ
„
Působivá krimi z Tasmánie
odhalující krásu i krutost přírody...
a také lidí

H OST

Perryho prvotina splétá dohromady vraždy, mýty a prvky
thrilleru tak dokonale, že nemáte šanci uhodnout,
co bude na další stránce.
Betterreading.com

Foto © Graham King
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Stephanie Wrobelová
Uzdravení Rose
Gold Wattsové
Rose Gold osmnáct let věřila, že je nemocná.
Jenže to její matka jen uměla dobře lhát.
Zvracení, padání vlasů, výživové sondy, operace,
invalidní vozík… To všechno začalo, když byla
Rose Gold ještě malé dítě. Sousedé považovali
její matku Patty za světici a snažili se jí ze všech
sil pomáhat. Jenže pak Rose Gold přišla na to,
že vůbec nemocná není. Matka jí dávala do jídla
jed a lhala lékařům i všem okolo — především
své dceři.
Po pěti letech ve vězení, kam ji dostalo
dceřino svědectví, je Patty propuštěna na svobodu. A k úžasu všech se stěhuje zpátky do města
Deadwick k Rose Gold a jejímu novorozenému
synovi. Zdá se, že všechny křivdy jsou zapomenuty a matka s dcerou si k sobě opět hledají
cestu. Jenže dokázala se Patty ve vězení opravdu
změnit? A je Rose Gold vážně připravená nechat
minulost minulostí a dát své matce druhou šanci?

Stephanie Wrobelová
vyrostla v Chicagu a nyní žije
ve Velké Británii. Vystudovala
na Emersonské univerzitě a původně
pracovala jako copywriterka. Když
se dozvěděla o Münchhausenově syn
dromu v zastoupení, téma ji zaujalo
natolik, že se mu rozhodla věnovat
svůj první román Uzdravení Rose
Gold Wattsové (2020).

přeložil Matouš Hájek
vázaná / 348 stran
vychází v září
379 Kč

STEPHANIE
WROBELOVÁ

The
Sunday
Times
Bestseller

Peter May
Muž bez tváře
Z Velké Británie do Bruselu cestují dva muži:
novinář Neil Bannerman a Kale — vrah.
Bannerman od cesty neočekává nic víc než
zdlouhavé politické rešerše, avšak místo toho se
ocitne uprostřed tragédie. Jeho hostitele, rovněž
žurnalistu, najdou společně s britským ministrem
v politikově domě v centru Bruselu, oba mrtvé.
Podle všeho se navzájem zastřelili. Novinářova
autistická dcera Tania, která se během přestřelky
schovávala v šatně, posléze nakreslí mrazivý
obrázek, na němž je ještě třetí člověk — muž bez
tváře. Neil Bannerman se zničehonic nechtěně
zaplete do vyšetřování vraždy.

přeložil Filip Drlík
vázaná / 389 stran
vychází v září
399 Kč

PETER MAY
MUŽ
BEZ
TVÁŘE
Novinář beze strachu.
Dítě bez otce.
Muž bez tváře.

HOST

„

„

MATKY NEZAPOMÍNAJÍ.
DCERY NEODPOUŠTĚJÍ.

Z každého dějového zvratu
čiší čiré zlo, obě hlavní postavy
s fascinující urputností ovládají
stránku za stránkou a vyvrcholení
je hodno nejlepších románů
Patricie Highsmithové.
Daily Mail

Peter May
(nar. 1951) pochází z Glasgow, nyní
žije ve Francii. Pracoval jako novinář a televizní scenárista a v současné době se živí jako spisovatel.
Celosvětové renomé si získal sérií
čínských thrillerů, sérií Akta Enzo,
trilogií z ostrova Lewis a řadou samostatných kriminálních románů.

HOST

Kniha Muž bez tváře poprvé
vyšla v roce 1981. Po několika
desetiletích jsem se k ní
vrátil a zarazilo mě, jak je její
téma i zasazení v kontextu
dnešního světa aktuální.
Peter May, z předmluvy knihy

Foto © Host

Foto © Simon Way
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Mons Kallentoft
Křik k nebesům
Dvanáctý případ inspektorky Malin Forsové
Jednoho horkého letního dne je v autě nalezen
mrtvý chlapec. Zdá se, že ho tam zapomněla jeho
matka, která trpí psychickými problémy a výpadky paměti. Smrt vlastního dítěte je pro ni tou
nejhorší myslitelnou tragédií, navíc však začne
dostávat výhružné anonymní dopisy. Když se žena
stane obětí chladnokrevné vraždy, musí se Malin
Forsová na celý případ podívat novýma očima.
Mezitím je zatčena také Malinina dcera
Tove — za ublížení na zdraví. Malin v dceři
vidí vlastní divokou povahu, ale především své
rodičovské selhání. Za dceřiným chováním možná
stojí i něco jiného. Co dohnalo Tove k násilí?
Ať už se stalo cokoli, hrozí, že tentokrát Malin
svou dceru už neochrání — ani před odsouzením,
ani před vlastními činy.

Mons Kallentoft
(nar. 1968) je původní profesí
novinář. Proslavil se sérií knih
o kriminální inspektorce Malin Forsové, jež byla přeložena do šestadvaceti jazyků a čítá už třináct dílů.
Je také spoluautorem krimi série
čerpající z řecké mytologie a nově
mu vychází kriminální diptych
odehrávající se na Mallorce.

Krimi

přeložila Jana Thomsen
vázaná / 292 stran
vychází v listopadu
359 Kč

KŘIK
K NEBESŮM

Graham Masterton
Tanec v ohni
Osmý díl série s komisařkou Katie Maguirovou
V irském Corku panuje dusno. Taneční studio jen
pár kroků od policejní stanice se ocitlo v plamenech — a spolu s ním i mladí tanečníci, kteří se
tam právě připravovali na taneční soutěž. Ze střechy se podařilo zachránit jen desetiletou dívku,
která nemůže — nebo nechce — mluvit.
Tam, kde obyčejní lidé vidí pouhou nehodu,
však Katie Maguirová vytuší vraždu. Není to první
požár, který se Corkem prohnal. Navíc se ukáže,
že dvě oběti byly mrtvé ještě dřív, než se oheň vůbec rozhořel. Při vyšetřování ve zvláštním, až fanatickém prostředí irských tanců se Katie musí
postavit zatím nejchladnokrevnějšímu vrahovi.

Masterton je jedním z nejlepších irských
krimi spisovatelů. Jestli jste od něj ještě
nic nečetli, přečtěte si hned všechno!
Daily Mail

„

„

Křik k nebesům se od dřívějších
dílů liší jakousi umírněností,
a snad právě proto se tento
román čtenáře obzvlášť
dotkne. Vposledku pojednává
o obyčejných lidech bez
jakýchkoli vazeb na zločin.
A v podstatě bez zlých úmyslů.
To samé by se mohlo klidně
stát i nám. Nebo ne?
Hela Östra Småland

přeložila Radka Klimičková
vázaná / 440 stran
vychází v listopadu
399 Kč

Drsný a surový thriller přitáhne
čtenáře svou kurážnou
hlavní hrdinkou.
Irish Independent

Graham Masterton
(nar. 1946) pochází z Edinburghu,
v současnosti žije v jihovýchodní
Anglii. Napsal řadu hororových
románů, za které získal mnohá
literární ocenění. Děj série s komisařkou Katie Maguirovou umístil
do Irska, kde sám dlouho žil.
Foto © Lucie Kaňová

Foto © Pär Olsson
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Gytha Lodgeová
Pohled ze tmy

Gytha Lodgeová
vystudovala angličtinu na univerzitě
v Cambridgi, kde začala psát a uvádět své první divadelní hry. Kromě
divadla se věnuje i psaní scénářů
k filmům a videohrám. Má syna,
zbožňuje čaj, křížovky a špatné
slovní hříčky.
Foto © Bill Waters

GYTHA
LODGEOVÁ

UKRYTÁ

Druhý případ inspektora Jonaha Sheense
Aidan Poole zapne pozdě v noci počítač s webkamerou a přes Skype zavolá své přítelkyni
Zoe. Ke svému nekonečnému zděšení spatří,
jak do jejího bytu někdo vejde. Bezmocně naslouchá zvukům zápasu vycházejícím z kou
pelny — a pak už jen tichu. Umírá hrůzou a zoufale touží vědět, jestli je Zoe v pořádku. Tak
proč se zdráhá zavolat policii?
Když se k inspektoru Jonahu Sheensovi konečně dostane záhadná zpráva o útoku na mladou
ženu, okamžitě se případu ujme — a nalezne tělo.
Brzy zjistí, že dobrosrdečná umělkyně Zoe byla
zapletená v podivné síti vztahů, obklopena lidmi,
kteří spoléhali na její podporu. Zároveň však
všichni ukrývají temná tajemství, antipatie a zášť.
Spáchal vraždu někdo z nich? Nebo to největší
tajemství ze všech skrývá právě Aidan?

přeložila Johana Tkáčová
vázaná / 343 stran
vychází v srpnu
399 Kč

Nikdo ho neviděl.
On však viděl všechno.

GYTHA
LODGEOVÁ
HOST

„

Lodgeová střídá kapitoly
vyšetřování Zoeiny smrti
a kapitoly vyprávějící
o posledních dvaceti měsících
jejího života. Představuje tak
Zoe jako komplexní osobnost,
nikoli jen jako oběť. […] Toto
rozhodnutí oslavuje rozmanitost
lidského života a povyšuje
tento detektivní příběh
na novou úroveň.
Kirkus Reviews

Andrew Hunter
Murray
Poslední rozbřesk
Když se Země přestane otáčet, ještě to
neznamená konec lidské touhy po moci.
Před čtyřiceti lety se následkem vesmírné
katastrofy začala zpomalovat zemská rotace
a po deseti letech se Země zastavila úplně. Teď
je jedna strana planety natočená ke žhnoucímu
Slunci a druhá uvězněná v nekonečné ledové noci.
Většina států přestala fungovat, ale pár šťastných
zemí na teplé straně planety přežilo. Jednou z nich
je i Velká Británie, která se zachránila tím, že se
od hroutícího se světa naprosto odřízla. Dnes v ní
vládne vojenská autokracie a země je sužovaná
hladem a násilím.
Ellen Hopperová je oceánografka žijící
na ledové plošině v Atlantiku. Do svého dobrovolného vyhnanství se uchýlila poté, co její domovina propadla autoritářství, a už s ní nechce
mít nic společného. Když však za ní přijedou dva
úředníci s prosbou, aby se vrátila do Londýna
a setkala se s jistým umírajícím mužem, Ellen
souhlasí — a začne odhalovat tajemství, které
ohrožuje nejen křehkou stabilitu jejího národa,
ale i celé lidstvo.

Andrew Hunter Murray
(nar. 1987) je spisovatel, novinář
a podcaster. Podle jeho podcastu
No Such Thing as a Fish vznikly
již dvě knihy a komediální seriál
v produkci BBC. Je také jedním
ze scenáristů a rešeršistů pro pořad
QI a přispívá do časopisu Private Eye,
pro nějž také uvádí interní podcast
Page 94. Kniha Poslední rozbřesk
(2020) je jeho románová prvotina.

přeložil Vojtěch Ettler
vázaná / 385 stran
vychází v říjnu
399 Kč

ANDREW
HUNTER
MURRAY

P Ů L S V Ě TA
V MRAZIVÉ TEMNOTĚ,
P Ů L V E S PA L UJ Í C Í M
Ž Á R U . A TA J E M ST V Í ,
K T E R É M U S Í V YJ Í T
N A S V Ě T LO.

HOST

„

Provokativní a napínavá odysea
plná frustrace, klamů, zrady,
mučení, naděje, zoufalství
a důmyslného pátrání…
Hunter Murray přinesl natolik
promyšlený příběh, dramatickou
zápletku a hvězdnou plejádu
postav, že se možná všechny
další podobné příběhy budou
posuzovat podle něj.
The Washington Post

Foto © Matt Crockett

54

55

Fantasy

Siri Pettersenová
Železný vlk
Poutavé mysteriózní fantasy se staro
severskými kořeny, pojednávající o krvi,
touze a závislosti
Představ si, že objevíš tajemství, po němž
prahnou ti nejvlivnější. Něco z jiného světa.
Něco natolik mocného, že to může změnit vše.
Tvou zemi. Tvůj život. Tvé srdce.
Juva nenávidí krvezpytce, kteří se těší
úctě pro své jasnovidecké schopnosti, a přitom jsou to podvodníci, co využívají strachu,
hromadí majetek a baží po moci. To ví Juva
až moc dobře, ke krvezpytcům totiž patří
i její rodina a ona sama přísahala, že se nikdy

přeložila Jitka Jindřišková
vázaná / 500 stran
vychází v říjnu
439 Kč

nestane jednou z nich. Když ale dívčinu rodinu
napadnou vardari, záhadné nestárnoucí bytosti,
zaplete se do honby za dědictvím svého rodu —
temným tajemstvím, které kdysi změnilo svět
a nyní ho může přetvořit znovu. Aby Juva pře
žila, musí se postavit čelem k potlačené vzpomínce z dětství, ke chvíli, kdy uviděla ďábla.
Železný vlk je prvním dílem trilogie V
 ardari,
kterým začíná samostatný příběh z prostředí
oceňované série Havraní kruhy.

„

Siri Pettersenová v Železném
vlkovi rozehrává historicky
laděné fantasy, vystavěné
s neuvěřitelným mistrovstvím.
Kristine Isaksenová, VG

Siri Pettersenová
(nar. 1971) je norská spisovatelka,
autorka komiksů a ilustrátorka, která
pochází z Trondheimu. Je autorkou
trilogie Havraní kruhy, za jejíž první
díl, Ódinovo dítě (2013, česky 2016),
obdržela Fabelprisen, ocenění udělované nejlepší norské knize v žánru
sci‑fi a fantasy. Ódinovo dítě bylo
nominováno i na Cenu norského
ministerstva kultury pro debutanty, Cenu knižních blogerů a celá

56

trilogie na Cenu knihkupců (jako
vůbec první fantasy titul v historii
udělování tohoto ocenění). Další
dva díly P
 líseň (2014, česky 2017)
a Síla (2015, česky 2018) se také do
čkaly řady ocenění, včetně prestižní
Ceny jižního Norska za literaturu.
Železný vlk (2020) je první dílem
nové série Vardari ze světa trilogie
Havraní kruhy.

„

Železný vlk není pro útlocitné duše. Autorka umí výborně
vykreslit strašidelné, filmově působící scény.
Cathrine Krøgerová, Dagbladet

Foto © Julie Loen
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Anthony Ryan
Černá píseň
Vyvrcholení příběhu Vélina Al Sorny
Ocelová horda, armáda fanatiků vedená
válečníkem, který o sobě tvrdí, že je vtělený bůh,
zpustošila Ctihodné království a valí se přes
celý Dálný západ. Temného rytíře Kehlbranda
nedokáže zastavit nikdo. Nikdo… jedině snad
Vélin Al Sorna.
Vélin opět získal svůj dar. Jeho nová píseň
je však kupodivu černá, plná nenávisti a lačnící
po krvi. I když mu pomáhá, v bitvách jej mění

přeložil Jakub Němeček
vázaná / 600 stran
vychází v říjnu
469 Kč

v neporazitelný vraždící stroj, který své ne
přátele likviduje bez jakéhokoli slitování.
Vélin se obává, že se z něj stává netvor, a hledá na svou píseň lék, zároveň
však musí i s přáteli a s pomalu se formující
armádou Kehlbrandových odpůrců prchat dál
a dál na jih. Na konci spletitého děje plného
překvapení a akce dochází k závěrečnému
souboji mezi tygrem a vlkem…

„

Fanoušky série i nové čtenáře
zaujme propracované budování
světa, břitké dialogy, strhující
akce a jemné posuny na politické
šachovnici. Ti, kteří netrpělivě
očekávají závěr Písně ledu
a ohně George R. R. Martina,
mohou tuto sérii považovat
za uspokojivou náhradu.
Publishers Weekly

Anthony Ryan
(nar. 1970) pochází ze Skotska
a nyní žije a pracuje v Londýně.
Vystudoval historii, dlouho byl
zaměstnaný v britské státní správě,
ale po úspěchu svého prvního románu Píseň krve (2013, česky 2014),
kterého se celosvětově prodalo
více než milion výtisků, začal psát
na plný úvazek. Bestsellerovou
trilogii Stín krkavce po druhém
dílu Pán věže (2014, česky 2015)
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završila kniha Královna ohně
(2015, česky 2016). Aktuálně
společnost BCDF Pictures připravuje její seriálovou adaptaci.
V roce 2016 vyšel první díl Ryanovy steampunkové fantasy série
Draconis Memoria s názvem Oheň
probuzení (česky 2018), na který
navazuje román Legie plamenů
(2017, česky 2019) a závěrečná část
Říše popela (2018, česky 2020).
Do světa Vélina Al Sorny se

Návrat do světa bestsellerové
trilogie Stín krkavce

Ryan vrátil v románu Volání vlka,
který je prvním dílem nové série
Čepel krkavce.
Foto © Anwar Suliman

Čepel krkavce: Kniha druhá

„

Navazovat na uzavřenou trilogii je vždycky ošemetné, ale
Ryan to zvládá bravurně. Dost možná i proto, že částečně
navazuje na některé zápletky a náznaky z jedničky. Ale
především proto, že během těch let, co se věnuje fantasy,
perfektně ovládá své řemeslo a ví, v čem je nejsilnější.
Pevnost o knize Volání vlka
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N. K. Jemisinová
Stali jsme se městem

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

60

S TA L I J S M E

Urban fantasy od trojnásobné držitelky
ceny Hugo
Podle odvěkých zákonů přichází jednou v životě
každého velkoměsta okamžik metafyzického
zrodu, kdy se město stane vyšší vědomou entitou
zastoupenou lidským avatarem. Na tento okamžik
čeká odvěký Nepřítel, lovecraftovský predátor,
který se snaží novorozené město uchvátit a pohltit.
V případě New Yorku nejsou věci nikdy
jednoduché, protože jde o výjimečné, excentrické
město složené z více čtvrtí. A tak po prvním souboji s Nepřítelem musí vyčerpaného primárního
avatara zastoupit pět městských částí: Manhattan,
Brooklyn, Bronx, Queens a Staten Island. Jsou
to obyčejní lidé a to, že se stali avatary, se dozvídají za pochodu a beze slov. Někteří se svému
osudu brání, ale jejich láska k New Yorku je
nakonec silnější.
N. K. Jemisinová otevřela první díl nové série
příběhem, který je vtipnou a barvitou poctou
jejímu městu, ale zároveň svérázným pojetím
superhrdinského paradigmatu i vášnivým protestem proti rasismu a homofobii.

přeložil Jakub Němeček
vázaná / 460 stran
vychází v listopadu
399 Kč

Román

N.
N. K.
K. JEMISINOVÁ
JEMISINOVÁ
Host

„

Jedna z nejzajímavějších
a nejsilnějších fantasy současnosti.
Nejnovější kniha od N. K. Jemisinové
zaujme i ty, kteří žánrovou beletrii
obvykle nečtou.
Booklist

N. K. Jemisinová
Smrtící luna
První díl dobrodružné série Snová krev z pera
nejoceňovanější fantasy autorky současnosti
Město planulo pod Snící lunou.
V prastaré říši Gudžárej je jediným zákonem
mír. Na střechách a ve stínech dlážděných uliček
hlavního města se skrývají sběrači — ochránci
tohoto míru. Jsou to kněží bohyně snů a jejich
povinností je sbírat magii z myslí spících a využívat ji k léčení, konejšení… a zabíjení, pokud
o někom usoudí, že je zkažený.
Když však ve velkém gudžárejském chrámě
začne bujet spiknutí, sběrač Ehiru musí zpochybnit všechno, co doposud zná. Někdo nebo něco
vraždí bohyniným jménem nevinné snivce a Ehiru
nyní musí ochraňovat ženu, kterou ho poslali
zabít — jinak město pohltí válka a zakázané čáry.

„

Tvorba N. K. Jemisinové patří
k dílům, která se odmítají uzavírat
ve fanouškovském ghettu a hodlají
reflektovat reálné problémy
a výzvy moderní doby.
Česká televize

přeložil Roman Tilcer
vázaná / 440 stran
vychází v srpnu
399 Kč

n. K. JemiSinová
*
*

*

*

Smrtící
luna

*

*

*
Dobrodružná série
z pera nejoceňovanější
fantasy autorky
současnosti

„

*

host

Poutavý počátek série… stejně
vzrušující nadpřirození, jakož
i politické dobrodružství.
Publishers Weekly

román; stejného ocenění se do
čkaly i další dva díly — Brána z obe
lisků (2016, česky 2019) a Kamenné
nebe (2017, česky 2020). Jemisinová
se tak stala prvním autorem v historii žánru, který toto prestižní ocenění získal třikrát po sobě.
Foto © Laura Hanifin
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Naomi Noviková
Smrtící vzdělání
Škola magie jako žádná jiná
Do téhle čarodějné střední byste chodit nechtěli:
místo profesorů zde vyučuje drsnými metodami
sama škola a na každém kroku číhá zlý tvor,
takže jediná vteřina nepozornosti vás může
stát život.
A tam se ti dva potkají: Galadriel, kterou
škola systematicky připravuje na dráhu nejděsivější černé čarodějky světa, jak to prorokovala
její prababička, a Orion, syn jedné z nejvlivnějších kouzelnických rodin, školní hrdina

přeložila Veronika Volhejnová
brožovaná / 320 stran
vychází v září
379 Kč

a ochránce slabých. Jenže ona se ze všech sil
snaží, aby se proroctví nenaplnilo, a on jí ani
trochu nevěří.
Dokážou ti dva změnit dávné řády školy —
nebo aspoň vlastní život?

První lekce ve Scholomancii

„

Noviková brilantně převrací
očekávání ohledně kouzelnických
škol, předurčených hrdinů i rodinných
dědictví. Nádherná kniha o příšerách
a obludnostech, překypující akcí,
nápaditostí a vtipem.
Holly Blacková, autorka
bestsellerové série Krutý princ

Naomi Noviková
(nar. 1973) obdržela v roce 2007
Cenu Johna W. Campbella pro
nejlepšího začínajícího spisovatele. Za svou knihu Ve stínu
Hvozdu (2015, česky 2019) získala
v roce 2016 cenu Nebula za nejlepší
román. Velmi nadšeného přijetí
se dostalo i románu V zajetí zimy
(2018, česky 2020). Smrtící vzdě
lání (2020) je prvním dílem nové
trilogie z prostředí čarodějné školy.
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Noviková je vášnivou čtenářkou fantasy literatury a nadšenkyní
pro historii se zvláštním zájmem
o Napoleonovu éru. Má slabost pro
dílo Patricka O’Briana a Jane Austenové. Se svou rodinou a šesti
počítači žije v New Yorku.

Smrtící vzdlání

SMRTÍCÍ
VZDELÁNÍ
NaoMi noviKovÁ
Host

„

Vtipné a divoké! Vezměte libovolnou fiktivní kouzelnickou
školu, udělejte ji co nejnebezpečnější a zalidněte ji partou
drzých teenagerů — a výsledkem je neskutečná zábava.
N. K. Jemisinová, autorka oceňované
trilogie Zlomená země

Foto © Beth Gwinn
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Alexis Hendersonová
Rok čarodějnic

Alexis Hendersonová
je autorka spekulativní literatury se
zálibou v temné fantasy, čarodějnic
tví a kosmickém hororu. Vyrostla
v Savanah v Georgii, nejstrašidel
nějším městě Spojených států, což
do ní zaselo celoživotní zájem
o duchařské příběhy. Pokud nemá
nos zabořený v knize, věnuje se
malování nebo sledování hororů se
svým kočičím souputníkem. Nyní
žije ve sluncem zalitých mokřinách

64

Alexis Hendersonová

f
Napínavý a svižný příběh o magii a moci.
Bere si to nejlepší z hororu a čarodějnictví
a dodává jim nový feministický nádech.
S. A. ChAkrAbortyová
f

Román s klasickou zápletkou,
který aktualizuje starý puritánský
příběh, avšak obohacuje ho
o otázky rasismu a sexismu.
The Washington Post

v Charlestonu v Jižní Karolíně. Rok
čarodějnic (2020) je jejím románo
vým debutem.
Foto archiv autorky

„
Host

Robert Jackson
Bennett
Světatvůrci
Magická revoluce přetváří město a dávné zlo
se probouzí.
Ještě před několika lety by Sancie Gradová
s radostí nechala Tevanne lehnout popelem. Nyní
doufá, že své město přemění v něco lepšího.
Přichází ale děsivé varování: Krasedés Mag
nus, první z legendárních hierofantů, se chystá
vstát z mrtvých. A pokud se vrátí, Tevanne bude
prvním místem na světě, jež pocítí jeho hněv.
Před tisíci lety byl Krasedés prostým mužem,
který dokázal nemožné: pomocí skribování — ma
gického umění propůjčujícího neživým předmě
tům vědomí — přesvědčil realitu, že je něčím víc
než člověkem. Celá staletí kráčel po světě jako
bůh, osobně rozhodoval o vině a trestu, bořil celá
impéria, očišťoval svět ohněm a mečem — a do
konce porazil i samu smrt.
Ať se to Sancii líbí, nebo ne, nyní je na ní,
aby ho zastavila. Má‑li mít v nadcházející
bitvě alespoň nějakou šanci, musí otevřít dve
ře skribovací technologii, která může změnit
lidskou podstatu. Nehledě na to, kdo zvítězí,
nic už nebude jako dřív…

Robert Jackson Bennett
(nar. 1984) je oceňovaný americký
autor fantasy. Narodil se v Loui
sianě a vyrostl v Texasu; v součas
nosti žije s manželkou a dvěma
syny v texaském Austinu. Je dvoj
násobným držitelem ceny Shirley
Jackson Award, kterou získal
za prvotinu Mr. Shivers (2010)
a knihu American Elsewhere (2013).
Proslavil se trilogií Božská města,
kterou tvoří romány Město schodů

přeložil Milan Pohl
vázaná / 600 stran
vychází v listopadu
469 Kč

S V Ě TAT V Ů R C I

Host

Čarodějnický příběh o útlaku a vzpouře
V zemích Bethelu, kde je Prorokovo slovo zákonem,
je samotná existence Immanuelle Mooreové hřích.
Svazek její matky s mužem jiné rasy uvrhl dříve vá
ženou rodinu v nemilost, a tak se Immanuelle snaží
co nejlépe uctívat Otce, řídit se Svatým protokolem
a žít pokorně, zbožně a v naprostém podrobení,
stejně jako všechny ostatní ženy v Bethelu.
Jenže jednoho dne ji nešťastná náhoda za
vede do zapovězeného Černolesa obklopujícího
Bethel, kam první prorok kdysi zahnal čtyři mocné
čarodějnice a potom je tam zavraždil. Jejich duše
lesem stále obcházejí, a když jim Immanuelle stane
tváří v tvář, věnují jí dar — deník její mrtvé matky,
která k Immanuellinu překvapení kdysi v lese
hledala útočiště.
Immanuelle je tajemstvími deníku fascino
vaná, ale nedokáže pochopit, jak se její matka
mohla s čarodějnicemi spolčit. Jenže když se začne
dozvídat strašlivou pravdu o Církvi a její minulosti,
uvědomí si, že skutečná hrozba pro Bethel tkví
v jeho vlastní temnotě. A pochopí, že pokud se
Bethel má změnit, musí vše začít u ní.

přeložila Agáta Hamari
brožovaná / 380 stran
vychází v září
379 Kč

Záhutí II

Fantasy

„

ROBERT JACKSON BENNETT

Robert Jackson Bennett se díky
trilogii Božská města dostal mezi
čelné představitele současné fantasy.
Zcela zaslouženě. V Čaropiscích
pokračuje v podobném duchu.
Dětinoci.cz

(2014, česky 2015), Město
 esky 2017) a Město
mečů (2016, č
zázraků (2017, česky 2018). Novou
fantasy sérii Záhutí započal romá
nem Čaropisci (2018, česky 2020).
Foto © Josh Brewster Photography
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Matthew Ward
Odkaz popela
Velkolepé vyprávění o intrikách a revoluci,
vojácích a nájemných zabijácích, prastaré
magii a věčném střetu říší
Na Trezijskou republiku padl stín. Vládnoucí
rody, někdejší ochránci spravedlnosti a demokracie, proti sobě intrikují ostrými slovy a ještě
ostřejšími noži. Jsou zaslepeni svými ambicemi
a neberou ohled na hrozbu ze strany invazních
vojsk Chadárské říše.
Ale hrdinové povstávají, i když Trezie padá.
Viktor Akadra je hrdinou republiky, válečníkem, který nemá sobě rovného. Zamlčuje však
tajemství, kvůli němuž by ho upálili jako kacíře.
Džosiri Trelan je Viktorův zapřisáhlý nepřítel,
politický vězeň snící o znovuvzkříšení matčina
neúspěšného povstání. A Džosiriho sestra

přeložila Daniela Orlando
vázaná / 600 stran
vychází v listopadu
499 Kč

 alenna Trelan se jen snaží odpoutat od poK
skvrněného odkazu svého rodu a uniknout očekáváním a předsudkům spjatým s jeho jménem.
Zatímco republiku zachvacuje válka,
všichni tři se musejí povznést nad vzájemné
neshody a zachránit svou vlast. Avšak nechat
za sebou celá desetiletí špatné krve není nic
lehkého. A vítězství, pokud k němu vůbec dojde,
si vyžádá strašlivější cenu, než si kdokoli z nich
umí představit.

„

Čtivý debut, plný velkých bitev
a tajuplných machinací v podání
početného ansámblu postav.
James Islington, autor románu
Stín věcí ztracených

HOST

Matthew Ward
je britský autor fantasy. Žije v Not
tinghamu. Dříve se živil psaním
pro franšízu Warhammer a War
hammer 40,000. Díky tomu zjistil,
že chce vyprávět vlastní příběhy,
a rozhodl se napsat svůj debutový
román Odkaz popela (2019). V současnosti připravuje jeho pokračo
vání nazvané Odkaz oceli.

„
„

Epická fantasy, jak má být.
Starburst

Velice zábavný, dobře napsaný příběh zajímavých, lidsky
nedokonalých postav, zasazený do země na pokraji vzpoury.
John Gwynne, spisovatel fantasy

Foto © Photo Nottingham
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Jan Kucin
Když padaly hvězdy
Původní česká fantasy ze světa, v němž
zmizela magie
Před šesti sty lety se lidé vzepřeli bezohledné
tyranii prastarých mágů a rozpoutali válku,
díky níž z povrchu země nenávratně zmizela
kouzelná moc. Dávný svět se stal pouze vzpomínkou. Teď se však zdá, že se magie vrací,
a nikdo netuší, co všechno by se mohlo navrátit
spolu s ní.
Erik je synem nejbohatšího šlechtice
Elisianského království. Jeho bezpečný
a poklidný život, točící se kolem studia a knih,
se však ze dne na den úplně změní. S dávným
otcovým přítelem se Erik vydává na výpravu
za tajemným magickým stromem, která ho
zavede na palubu pirátské lodi, do špinavých
měst a nakonec až do hlubokých lesů, kde se
stíny minulosti stávají stále temnější.

Jan Kucin
(nar. 1990) pochází z Brna, kde
stále žije a nejspíš navždy bude.
Odmala čte, a čím je starší, tím
čte víc. Miluje fantasy v jakékoli
podobě — ať už knižní, filmové,
nebo počítačově herní. Zároveň
ale miluje sport a celý jeho život
je spojený s baseballovým klubem
Hroši Brno. Vystudoval tělesnou
a občanskou výchovu na Masarykově univerzitě a učí na gymnáziu.

68

Mezitím se Erikův starší bratr Dorian
potýká se zkaženým zločineckým podsvětím
i se svými vlastními rozhodnutími, která toho
způsobí mnohem víc, než by ve světě bez
nadpřirozena mělo být možné.
Odpovědi se vydává hledat i legendární
stárnoucí pirát Solomon Hejk. Ten vždy těžil
z toho, že byl pokaždé o krok před ostatními.
Jenže pokoušet osud i vlastní štěstí se nikomu
nemůže dařit donekonečna.

koru n a sn ů

„

Román Když padaly hvězdy
představuje barvitý a komplexní
příběh, který vyčnívá díky
autorově nevšední imaginaci.

Jeho láska k fantastice ho v posledních letech dohnala k vlastní
tvorbě. Román Když padaly hvězdy
je jeho debutem.
Foto archiv autora

vázaná / 700 stran
vychází v září
469 Kč

Ukázka z knihy
Kerin na sebe vzal břímě temnoty, které nikdo
jiný z Lovců nechtěl nést. Se šířící se temnotou
se snažil bojovat i nyní. Kráčel opatrně a neslyšně lesem. Luk nachystaný, se založeným šípem.
Našlapoval tak lehce, že nepraskla ani jediná
větvička. Vládlo neobvyklé ticho. Věděl proč.
Stopoval šelmu. Pokoušel se ji najít už několik
měsíců. Chtěl zjistit, kdo nebo co má na svědomí všechna ta ohavná úmrtí, která se stala
pravidelnou součástí divočiny. S ničím takovým

se dosud nesetkal. Nejprve si myslel, že je to
dílo nějakého šíleného zvířete, pravděpodobně
nemocného, co zabíjí pro radost či z bolesti.
Nedávno mu však myslí projela vlna pochopení. Kerinovi se ten obraz před očima objevil
jako hora zničehonic se nořící z ranní mlhy.
Ještě ten den se rozloučil s Devou a vydal se
na výpravu. Věděl, že se nevrátí, dokud nezjistí,
zda má pravdu.
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Jan Hamouz
Třetí ucho
Z jednadvaceti krajin jich zůstalo deset.
Trat’Hys by nejspíš plakal.
Erenézie se hroutí Darovi pod rukama, proč ale
řešit nemocné království, když má člověk víno
a děvky? Utéct před problémy Dar’Hys ještě
dokáže, ať už na sever, nebo na jih, ovšem jeho
vnitřní démoni jsou pořád s ním.
Poté co Rohatí přitloukli jeho otce ke kůlu,
stává se mladý Oldenik pánem Železného Listu.
Bohové však umějí být krutí, a tak chlapci vyrvou jeho dědictví z rukou dřív, než byste řekli
medový koláček. Doposud bylo nejdůležitější

brožovaná / 800 stran
vychází v listopadu
469 Kč

věcí v jeho životě dosyta se najíst. Od nynějška
je to přežít.
A nakonec je tu Iko, věhlasný erenézský
lékař, který měl ve svých rukou osudy králů,
knížat, pánů, válečníků i obyčejných smrtelníků.
Jeho životním cílem není nic menšího než
zvítězit v souboji s bohy — a je odhodlán pro
to obětovat téměř vše. Avšak k úspěchu vede
věru trnitá cesta, na níž je potřeba platit tím
nejcennějším.

PTAČÍ SRDCE

„

KNIHA DRUHÁ

JAN HAMOUZ

Ptačí srdce jsou požitkářská
sága — pomalejší, valivá síla,
která čtenáře obejme a pohltí.

HOST

Jan Hamouz
(nar. 1986) žije v Praze, pracuje jako
projektant mostů. V roce 2016 byl oceněn v soutěži Žoldnéři fantazie za povídku Štětec z velbloudí srsti, o rok
později ve stejné soutěži uspěl s povídkou Cvrdlikáček. V roce 2018 vydal
svůj románový debut Poloviční král,
který je úvodním dílem rozsáhlé série
Ptačí srdce. O tři roky později pokračuje druhým dílem Třetí ucho.
Foto archiv autora
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Ukázka z knihy
Kůly stály v odstupech zhruba tří sáhů. K nim
byla přivázána těla. Bělaly se v nich kosti
a ohlodané lebky se šklebily zpod zbytků kůže.
Oldenik zkřivil ústa odporem. Bohové, kdo do
káže udělat něco takového? V tu chvíli jeho víra
poprvé v životě zakolísala. Bezděky se zastavil
a hleděl se slzami v očích do tváře jednomu
z mužů. Na hlavě mu seděla vrána a zakrváceným zobákem si rovnala peří. Oldenikovi náhle
přeběhl mráz po zádech. Měl pocit, že se ho

jeden z Bratrů dotkl. Napomenul ho za jeho kacířské myšlenky. Oldenik potřásl hlavou, ale pak
strnul, oči vytřeštěné — ten přívěsek na mužově
krku! Replika hlavice sorliyského šípu se dvěma
řadami zpětných zubů vyrobená z nefritu. Bledě
zelený kousek kamene, dokonale opracovaný,
zavěšený na koženém řemínku kolem hnijícího
krku. Ten přívěsek Oldenik miloval. Jako dítě
netoužil po ničem jiném.
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Jonathan French
Praví bastardi
Pokračování fantasy série nasáklé krví a sarkasmem
Nady, která kdysi bývala jedinou jezdkyní v Souzených, se stala náčelnicí Bastardů, poloorků, kteří
jí po pádu Pece přísahali věrnost. Její kopyto však
sužují potíže — pevnost chátrá, obyvatele trápí záhadný hladomor a po okolí křižuje děsivá smečka
ďábelských psů, jež rozsévá smrt.
Ve své tvrzi mezitím kapitán Bermudo osnuje
plán, s jehož pomocí se mají kavaleristi v zájmu
hispartské koruny zmocnit vlády nad Souzenými.
Když roztahovačná Hisparta najímá do svých služeb neznámý kmen Zahracénů a vyjednávání náčel
níků o společném postupu kopyt selhává, ocitá se
Nady a její město na pokraji zkázy. Nady se rozhodne vyrazit pro pomoc, v Jámě se opět setkává
s Kaňourem, ale také s proradným náčelníkem
Orčích skvrn Boulem, který se její pokusy o sjednocení kopyt pokouší zhatit.
Navzdory všem nástrahám se jí a jejímu kopytu
podaří dostat do zakázané země Elfů, kde její lid
najde dočasné útočiště. Nady zde ovšem čekají
těžké úkoly — nejdříve ale musí překonat odvěkou
nenávist, kterou k ní Elfové cítí.

Jonathan French
je americký autor fantasy, žijící
v Atlantě. Kladně přijat byl již jeho debut, sága The Autumn’s Fall (Podzimní
pád, 2012—2014). Do širšího povědomí
se však dostal až díky knize Šedí bas
tardi (2015, česky 2019), kterou nejprve
vydal vlastním nákladem. Na úspěch
první knihy navázal v roce 2019 pokračováním Praví bastardi. Závěrečný díl
připravuje na závěr roku 2021.
Foto © Casey Gardner
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přeložil Ladislav Václavík
vázaná / 583 stran
vychází v srpnu
449 Kč

JONATHAN
FRENCH
Hodně svérázná fantasy, která
bude mezi současnými knihami
těžko hledat konkurenci.

pEvNoSt

„

Šedí bastardi bývají řazeni mezi
temnou fantasy — výstižnější
by však patrně bylo označení
„špinavá“. Frenchova prvotina
oplývá přitažlivou a silnou
atmosférou; není těžké se do ní
začíst a dostat se na konec
rychlostí cválajícího divočáka.
Sarden o knize Šedí bastardi

James Islington
Světlo věcí konečných
Cesta, která začala Stínem věcí ztracených
a pokračovala Ozvěnou věcí budoucích,
se nyní završuje.
Po zuřivé bitvě byla zpevněna a utěsněna
Bariéra, která chrání Andarru — ale možná
už je pozdě. Andarrou se nyní potulují nestvůry
a Veneráti shromažďují svá vojska k poslednímu
drtivému úderu.
Wirr se v Ilin Illanu pokouší udržet křehké
spojenectví mezi andarrskými mocenskými
klikami. Pokud se mu to nepodaří, válka s temnými silami, stahujícími se k hlavnímu městu,
je předem ztracena.
Uvězněný a osamocený Davian mezitím v cizí
zemi stojí proti zbylým Venerátům. Snaží se jim
zabránit v tom, aby zmařili Ashinu oběť, stále se
však potýká s vlastním osudem a se vším, co se
dozvěděl o svém příteli Caedenovi, kterého se
rozhodl osvobodit.
Caeden pak musí čelit zákeřnému plánu,
zosnovanému před mnoha staletími. Skličuje ho,
jak to celé začalo, a tím spíš mu láme srdce, jak to
musí skončit.

James Islington
(nar. 1981) žije s manželkou
a dcerou ve státě Victoria v Austrálii. Svůj debutový román Stín
věcí ztracených (2014, česky 2018)
vydal nejprve vlastním nákladem.
Po velkém úspěchu, kdy se prodalo
více než sto tisíc výtisků, Islington
získal smlouvu s velkým nakladatelstvím. Druhá část trilogie
Licanius, kniha Ozvěna věcí budou
cích, vyšla v originále v roce 2017

přeložil Milan Pohl
vázaná / 850 stran
vychází v říjnu
499 Kč

james islington

SVĚTLO
VĚCÍ
KONEČNÝCH
licanius: kniha třetí

„
host

Islingtonův styl připomíná
Roberta Jordana nebo Brandona
Sandersona — je svěží, rychlý,
lehký a chytrý.
Booklist

(česky 2020). Závěrečný díl Světlo
věcí konečných autor publikoval
na konci roku 2020.
Foto © Sonja Otto
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Pavel Bareš
Kronův odkaz
Občanská válka je u konce.
Zanechala za sebou zpustošené Attiona City
a pomníky těch, kdo město přísahali chránit.
Downtownské povstání přineslo městu pod
Plošinou svobodu, ale spolu s ní i hlad, bezpráví
a tyranii policejního režimu. Teprve teď, když
jsou od sebe Centrum a Downtown nenávratně
odtržené, vychází plně najevo, že jeden bez
druhého nemají šanci přežít. Město balancuje
na pokraji kolapsu a na hroutící se šachovnici
se rozehrává závěrečná mocenská partie, která
rozhodne o tom, kdo skončí pod jeho troskami.
Luco Scarpa dostal příležitost k útěku, ale
směnil ji za šanci zasadit Institutu jeden poslední, smrtelný úder. John Arrows umí poznat

Pavel Bareš
(nar. 1994) žije dostatečně
blízko Praze, aby se mohl
považovat za Pražáka, ale zároveň
dostatečně daleko, aby po něm
v příměstských autobusech chtěli
kupon na první pásmo. Ve dne je
učitelem angličtiny, v noci zapáleným hráčem videoher a čtenářem
komiksů, cestovatelem, jachtařem,
oddaným hnědokabátníkem
a milovníkem vyprávěcích RPG.
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vázaná / 520 stran
vychází v listopadu
449 Kč

předem prohranou bitvu, když ji vidí, ale je tu
ještě několik bezpečnostních rizik, která musí
odstranit, než opustí potápějící se loď. A Brea
Kensingtonová, čerstvě jmenovaná Duquesa
největší mafie dolů od Plošiny, je plně odhodlaná dotáhnout do konce to, co její matka uzavřít
nedokázala.
Attiona dýchá na vypůjčený čas. Více než
kdy jindy potřebuje svého ochránce.
Toho, kterého sama pohřbila.

„

Kronovy děti byly jednou
z nejočekávanějších sci‑fi knih
roku, a rozhodně nezklamaly
vysoká očekávání, která měli
čtenáři po přečtení Projektu
Kronos. Doufejme, že autor
neusne na vavřínech a trilogii
zakončí se stejně dravým
nasazením, jaké přenesl
do prvních dvou dílů.
Sarden o románu
Kronovy děti

Nezpívá v kapele, ale kdysi jednu
míval. Ze slohu dostával ve škole
pětky za úniky od tématu. Dnes
ho za ně kárají jeho redaktoři.
V roce 2017 debutoval románem
Projekt Kronos, na který navázal
druhým dílem Kronovy děti (2019).
Mimo úspěšnou sérii vykročil
nadšeně přijatým superhrdinským
thrillerem Meta (2020).

Pavel Bareš

Tváří v tvář skutečnosti se sen
o osamělém hrdinovi stává noční můrou.

HOST

„

Dobře napsané, výborně promyšlené. Přestože mám
poslední dobou knih pojednávajících o těžkém životě
po katastrofě dost, Projekt Kronos a navazující
Kronovy děti mě zaujaly takřka proti mé vůli.
Tereza Dědinová, literární
teoretička, FF MU

Foto © Josefína Rašilovová
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Jacek Dukaj
Led
Dobrodružné putování po zamrzlém světě,
ve kterém nikdy nedošlo k první světové válce
Píše se rok 1924 a Polské království je zamrzlé
pod carskou vládou v Belle Époque. Varšavu
pokrývá led — uprostřed léta zasypávají cesty
sněhové bouře. Nepozemští andělé Mrazu zvaní
přítuhy procházejí ulicemi měst a zmrazují
pravdu a lež.
Benedykt Gierosławski, nadaný matematik, ale nenapravitelný karbaník, se na žádost
carského Ministerstva Zimy vydává do Irkutska,
kde má vyhledat svého otce — Otce Mráze, který
je prý důvěrníkem přítuh. Tisíc rublů v hotovosti
by Benedykta vytáhlo z dluhů, není však tento
úkol příliš nebezpečný?
Od špinavých varšavských činžáků přes
ledovou Asii v luxusním kupé Transsibiřského
expresu až po nebeský palác generálního
gubernátora — to je cesta, která Benedyktovi
změní život.

Jacek Dukaj
(nar. 1974) je považován za jednoho
z nejzajímavějších současných
polských prozaiků. Jeho knihy jsou
literární senzací. Je autorem řady
románů, jako například Inne pieśni
(Jiné písně, 2003), Perfekcyjna
niedoskonałość (Dokonalá nedokonalost, 2004), a četných povídek —
včetně Katedrály zfilmované
Tomaszem Bagińským. Za svá díla
mnohokrát obdržel cenu Janusze
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přeložili Michael Alexa
a Michala Benešová
vázaná / 900 stran
vychází v listopadu
599 Kč

Jeden z mistrovských kousků Jacka Dukaje,
díky němuž čtenáři poznají nejen alternativní
historii světa, ze které tuhne krev v žilách, ale
zároveň budou mít příležitost spolu s hrdinou
románu projít neobyčejnou cestu a stanout tváří
v tvář Jinému.

Led je jedním z velkých děl polského
sci‑fi, které vyniká po jazykové,
vědecké i filozofické stránce. Je to
omamný a vizionářský román,
který se bude skvěle vyjímat
po boku Thomase Pynchona,
Chiny Miévilla, Liou Cch’-sina
nebo Neala Stephensona.
Nicolas Cheetham, redaktor
nakladatelství Head of Zeus

A. Zajdla (rovněž za Led), třikrát
byl nominovaný na Paszport
Polityki a jednou na ceny Nike
a Angelus. Je laureátem ceny Koś
cielských a za román Led (2007)
získal také Cenu Evropské unie
za literaturu.
Foto © Anna Zemanek

„

„

I když je Jacek Dukaj obecně označován za autora sci‑fi, Led
se snadnému zařazení vymyká. Přestože může být označen
za román s velkolepým příběhem, jeho nejzajímavějším
rysem je alternativní pohled na historii.
Culture.pl

„

Led je thriller par excellence.
Gazeta Wyborcza
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Liou Cch’-sin
Toulavá Země
Imaginativní povídková sbírka od autora
bestselleru Problém tří těles
Liou Cch’-sin, nejznámější čínský autor science
fiction, uchvátil svět svou rozsáhlou trilogií
Vzpomínka na Zemi, avšak jeho povídková
tvorba je neméně strhující a zajímavá.
V těchto příbězích o sluneční smrti,
mimozemských civilizacích nebo cestování
časem a vesmírem najdou čtenáři podnětné
meditace o technologii i umění, kontrastech

přeložila Hana Do
vázaná / 380 stran
vychází v říjnu
399 Kč

rozlehlosti a mikroskopičnosti světů, ale i o nekonečném boji mezi životem a smrtí. Každá
z těchto povídek jako by ve zkratce zachytila
Liouovo soucitné chápání lidstva a hlubokou
reflexi lidské povahy. Dohromady pak slouží
jako úžasná a inspirující hostina pro fantazii.

Od autora bestselleru Problém tří těles

„

Toulavá Země je skvělá. Každá
z deseti povídek obsažených
ve sbírce svým způsobem
nutí k zamyšlení a zároveň
neztrácí nic na zábavnosti.
Science and Science Fiction
HOST

Liou Cch’-sin
(nar. 1963) je hlavním představitelem nové generace čínských
autorů sci‑fi. Devětkrát obdržel
nejprestižnější čínskou žánrovou cenu Galaxy, jednou titul
velmistra čínskojazyčné sci‑fi
a jako vůbec první Asiat v historii
získal také cenu Hugo v kategorii
nejlepší román. Jeho nejslavnějším
románem je Problém tří těles (2007,
česky 2017), na který navazují další
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dva díly trilogie — Temný les (2008,
česky 2017) a Vzpomínka na Zemi
(2010, česky 2018). Nadšeně přijaté
třídílné ságy Vzpomínka na Zemi
se po celém světě prodalo více než
osm milionů výtisků a doposud
byla přeložena do dvaceti jazyků.
Česky vyšly i jeho další romány
Kulový blesk (2004, česky 2019)
a Věk supernovy (2001, česky 2020).

„

Čínský pohled na svět a roli jednotlivce v něm se od západní
perspektivy výrazně liší — což je přitom i jeden z důvodů,
proč svět Liouovy knihy fascinují.
Respekt

Foto © Lin Yi’an
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Tamsyn Muirová
Harrow Devátá
Vyslyšela císařovo volání do zbraně. Přijela se
svým nadáním, bystrým mozkem a jedinou
kamarádkou. Zvítězila, ale současně přišla
o všechno.
Na císařově vesmírné stanici není nic takové,
jak se na první pohled zdá, a osud celé galaxie
spočívá na ramenou jediné ženy.
Harrowhark Nonagesima, poslední Devátá
nekromantka, byla císařem povolána do války,
kterou není možné vyhrát. Harrow a její nenáviděná rivalka musejí obě dokonale ovládnout
umění nekromancie a stát se anděly nesmrti…
jenže Harrow slábne, z vlastního meče se jí dělá
zle a nemůže se spolehnout dokonce ani na svou
jindy bystrou mysl.
Je uvězněná v pochmurných chodbách
císařovy vesmírné stanice a v patách jsou jí
nejen tři nepříjemní učitelé, ale také šílený duch
a zavražděná planeta. Nekromantce nezbývá než
se postavit dvěma nevítaným otázkám: Snaží se ji
někdo zabít? A nebyl by na tom vesmír náhodou
líp, kdyby její atentátník uspěl?

přeložila Alžběta Lexová
vázaná / 500 stran
vychází v listopadu
429 Kč

TA M S Y N M U I ROVÁ

HARROW

„
HOST

Nádherně ulítlá, srdceryvně zvrácená
a záměrně vyšinutá kniha… Tak
krásně, divoce a zvláštně podivná,
že jsem si nemohl pomoct a hltal
stránku za stránkou.
NPR.org
Tamsyn Muirová
(nar. 1985) je novozélandská autorka hororů, fantasy a sci‑fi. Většinu
života strávila v Howicku a Wel
lingtonu na Novém Z
 élandu, v současnosti žije v britském Oxfordu.
Debutovala úspěšným románem
Gideon Devátá (2019, česky 2021),
za který získala cenu Locus a byla
nominována na ceny Nebula, Hugo,
Dragon a World Fantasy Award.
Na knihu navázala v roce 2020
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pokračováním Harrow Devátá.
V současnosti připravuje závěrečný
díl trilogie.
Foto © Vicki Bailey of VHB Photography

Annalee Newitz
Budoucnost jiné
časové linie
Může se jeden člověk postavit neosobním dějinným
procesům a vhodným zásahem změnit jejich běh?
1992: Sedmnáctiletá Beth má zálibu v geologii a feministickém punku, problémy s podivínskými rodiči
a jedno velké tajemství: nedávno s kamarádkami zabránily brutálnímu znásilnění a útočníkovu mrtvolu
pak v tichosti odklidily. Tuhle zkušenost by si raději
už nikdy nezopakovala, jenže zjištění, že je možné
vzít spravedlnost do vlastních rukou a s nepotresta
nými násilníky a sexuálními predátory se vypořádat
po svém, se ukáže jako příliš opojné…
2022: Tess zasvětila život cestování časem
a snaze vytvořit bezpečnější budoucnost. Navštěvuje
klíčové historické okamžiky a bojuje za změnu, jenže to jsou jen jednotlivosti — přepsat celou časovou
linii není vůbec jednoduché. A když konečně zjistí,
jak by snad mohla všechno zvrátit, zkříží jí cestu
skupina znepřátelených cestovatelů, ochotných jít
i přes mrtvoly.
Osudy obou hrdinek se prolínají a napříč
časovou linií zuří střet, jehož výsledkem nemusí být
nic menšího než zánik Strojů, bez kterých cestování
časem nepřichází v úvahu.

Annalee Newitz
se věnuje žurnalistice a sci‑fi literatuře. Přispívá do periodik jako Po
pular Science, Wired nebo The New
York Times. Od roku 2019 se identifikuje jako nebinární. Po třech
populárně‑naučných knihách,
z nichž největší úspěch měla Scatter,
Adapt, and Remember (Rozptylte se,
adaptujte se a pamatujte si, 2013),
která se dostala do užšího výběru
nejlepších non‑fiction knih deníku

přeložil Pavel Bakič
brožovaná / 350 stran
vychází v září
369 Kč

„

V science fiction se odehrává
revoluce a Annalee Newitz
je její vůdčí osobností.
Wil Wheaton, hvězda Star
Treku a Teorie velkého třesku

The Los Angeles Times, se přiklání
k beletristické tvorbě. Debutový
román Autonomie (2017, česky 2019)
byl nominován na ceny Nebula
a Locus.
Foto © Sarah Deragon
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Young adult

Akwaeke Emezi
Mazel

přeložila Tereza
Marková Vlášková
vázaná / 180 stran
vychází v září
299 Kč

Román o hledání vlastní identity a pravdy,
překračující žánry
Ve městě Lucille už žádné nestvůry nežijí, alespoň
tak to zdejší děti, včetně Džemy a jejího nejlepšího kamaráda Spásy, odmalička slýchají. Jenže co
když si dospělí pouze odmítají připustit pravdu?
Přesně tuhle otázku si Džemy musí položit,
když jednoho dne z mámina obrazu vytáhne
Mazla — napůl chlupatého, napůl opeřeného tvora
s krvavými rohy a děsivými drápy.
Mazel si ji vybral, aby mu pomohla ulovit
nestvůru, a zdá se, že tahle konkrétní nestvůra
si za místo svého nestvůření zvolila Spásův dům.
Džemy tak musí nejen zachránit svého nejlepšího
kamaráda, ale také odhalit pravdu a spolu s ní
i odpověď na otázku: Jak ochránit svět před
nestvůrami, když všichni slepě trvají na tom,
že žádné neexistují?
Máte dost odvahy se podívat?

„

Strhující a důležitá kniha, která
nemohla být lépe načasovaná
pro zápas naší společnosti
s vlastními nestvůrami.
School Library Journal
Akwaeke Emezi
(nar. 1987) pochází z Nigérie,
věnuje se psaní, performancím
a videoartu. Ve svých projektech
se zabývá černošskou spiritualitou a vlastními životními pro
žitky, které reflektuje i v románu
Zřídlo (2018, česky 2020). Ten
byl v časopisech The New Yorker,
Entertainment Weekly, Literary
Hub a mnoha dalších vyhlášen
knihou roku, připravuje se také
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jeho seriálová adaptace. Velmi
pozitivně byl přijat také román
The Death of V
 ivek Oji (Smrt
Viveka Ojiho, 2020). Prozkoumat
možnosti young adult se vydává
v románu Mazel (2019), který se
dočkal podobně nadšených reakcí.
Foto © Texas Isaiah

Sabaa Tahirová
Nebe po bouři
Dlouho očekávaný závěr bestsellerové tetralogie
Jiskra v popelu
Po staletí uvěznění džinové útočí a zanechávají
po sobě krvavou spoušť ve městech i vesnicích. Pro
Temnonoše je však pomsta na lidských nepřátelích
pouhým začátkem.
Po džinově boku stojí velitelka Keris Veturie,
která se prohlásila za císařovnu a požaduje hlavy
všech, kdo se její vládě vzpouzejí. Na předních
místech tohoto seznamu samozřejmě figuruje Krkavec — Helena Aquilla — a její zbývající příbuzní.
Laia ze Serry je odhodlaná zastavit blížící se
apokalypsu, a veškerou energii proto napře ke zničení Temnonoše. Přitom však probudí starobylou
sílu, která ji může dovést k vítězství, nebo také
k nepředstavitelné zkáze.
Hluboko v Místě čekání se Strážce duší usilovně
snaží zapomenout na život a na lásku, které opustil
To by však znamenalo přehlížet hory mrtvých, které
za sebou nechává Temnonoš a jeho džinové. Aby
Strážce duší dodržel svou přísahu, musí vyhlédnout
za hranice své říše a ujmout poslání, jež může zachránit — ale také zničit — všechno, co dosud poznal.

Sabaa Tahirová
v mládí trávila čas hltáním fantasy
románů, plundrováním bratrovy
sbírky komiksů a marnými pokusy
o hru na kytaru. Vystudovala Kalifornskou univerzitu v Los Angeles
a pracovala v deníku The Washing
ton Post. Její debutový román
Jiskra v popelu (2015, česky 2016)
se dostal na žebříček bestsellerů
The New York Times a filmová práva
zakoupila americká společnost

přeložila Petra
Johana Poncarová
vázaná / 500 stran
vychází v listopadu
429 Kč

SABAA
TAHIROVÁ

THE NEW YORK TIMES BESTSELLER

„
HOST

Vyvrcholení série Jiskra v popelu
muselo dostát hodně vysokým
nárokům a Nebi po bouři
se to podařilo.
Bookstacked.com

Paramount. Společně s druhým
dílem Plamen v temnotě (2016,
česky 2017) se umístil také v žebříčku „100 nejlepších fantasy knih
všech dob“ časopisu Time. Třetí pokračování Smrt před branami (2018,
česky 2019) se u fanoušků těšilo
stejné oblibě a potvrdilo její status
hvězdy současné YA fantastiky.
Foto © Christophe Testi

83

Pro děti a mládež

Hledá se
kámoš. Zn.:
Spěchá!

Eva Vychodilová
Kouzelné tkaničky
Někdo má kamarádů habaděj a někomu by stačil
jeden jediný…
Kája to nemá úplně lehké. Ve třídě to nějak ne
klape a doma vládne trojhlavá saň v podobě
starších trojčat. Navíc ví, že se maminka těšila
na holčičku, jenže místo ní doma přistál čtvrtý
kluk. To vám na pohodě taky nepřidá.
Naštěstí má tajné útočiště na půdě, kde se mezi
harampádím odehrává jedno dobrodružství za druhým — na stránkách knížek. Kája má však ještě jednu vášeň — motání provázků. Dokáže uvázat spoustu uzlů, třeba dračí smyčku, lodní uzel, osmičku…
Každý uzel je jiný a každý má nějaký příběh. A když
navíc uzel místo na prádelní šňůře uvážete na kouzelných tkaničkách, 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!

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

5+

ilustrovala Eliška Chytková
vázaná / 150 stran
vychází v říjnu
349 Kč

„

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, režisérka 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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7+

přeložila Anna Halfarová
vázaná / 112 stran
vychází v září
599 Kč

Můžu ochutnat?
Lahodné příběhy o jídle z celého světa

Při čtení této knížky se vám budou sbíhat sliny!
Přijměte pozvání k další neodolatelné cestě s autory slavných Map! Tentokrát se vydáme po stopách pokrmů a chutí z celého světa. S touto novou
velkoformátovou knížkou přetékající zajímavostmi a lákavými recepty se rozhodně neztratíte!
Přijměte pozvání
k další neodolatelné cestě
Co je kuku sabzi, onigiri
gado
gado?
Map! V jejich
s autoryči
slavných
nové knížce plné zajímavostí a lákavých
receptů se tentokrát vydáme po stopách
pokrmů a chutí z celého
světa. bram
Odkud pochází kukuřice, pšenice
nebo
Co je kuku sabzi, onigiri či gado gado?
Odkud pochází
pšenice nebo brambory?
bory? Co se po staletí jedlo
vkukuřice,
Turecku,
Itálii nebo
Co se po staletí jedlo v Turecku, Itálii nebo Nigérii?
A jaká jídla tam mají lidé v oblibě dnes?
Nigérii? A jaká jídla tammarocké
mají
lidé
v
oblibě
dnes?
Navštívíte
26 zemí
z pěti kontinentů.
Poznáte
hody, plovoucí vietnamský trh i slavné
kuchaře. Zjistíte, jak těsně jídlo
Navštívíte 26 zemí zfrancouzské
pěti
kontinentů.
souvisí
s historií,
kulturou a přírodou země, Poznáte
v níž vzniklo. A všemožné pochoutky
národních kuchyní si můžete také
sami připravit podle některého
marocké hody, plovoucí vietnamský
trh i slavné
z 56 receptů.
francouzské kuchaře. Zjistíte, jak těsně jídlo
souvisí s historií, kulturou a přírodou země, v níž
vzniklo. A všemožné pochoutky národních kuchyní si můžete také sami připravit podle některého
z 56 receptů.
599 Kč

ISBN 978-80-275-0749-8

MŮŽU OCHUTNAT?

Gastro-Mapy!

Aleksandra a Daniel
Mizielińští

LAHODNÉ PŘÍBĚHY O JÍDLE
Z CELÉHO SVĚTA
ALEKSANDRA MIZIELIŃSKA ⋆ DANIEL MIZIELIŃSKI
NATALIA BARANOWSKA
HOST

„

Můžu ochutnat? je pozoruhodné
spojení zeměpisného atlasu, ku
chařky a turistického průvodce.
Czytelniczepodworko.pl

„

Aleksandra a Daniel Mizielińští
(nar. 1982) jsou polští grafici, ilustrátoři a designéři, nositelé řady
ocenění. Jejich netradiční atlas
Mapy (2012, česky 2016) se stal
celosvětovým fenoménem. Mapy
byly přeloženy do třiceti šesti
jazyků a prodalo se jich přes tři
miliony výtisků.
Foto archiv autorů

Jak navštívit 26 zemí a ochutnat
56 pokrmů z pohodlí vlastního
domova? Dřív jsem si myslela,
že to není možné. Ale to jsem ještě
neznala knížku Můžu ochutnat?,
kouzelný atlas, který vás vezme
na cestu kolem světa plnou
exotických chutí a zajímavostí.
Czytelniczepodworko.pl
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Prý že spaní
není žádná
věda…

Sally Symesová a kol.
O spaní před spaním
Je to nabité fakty jako encyklopedie a čte se to
dětem před spaním. Co je to?
Máte doma malého mudrlanta, který každou
pohádku podrobí palbě nedůvěřivých otázek? Jak
to, že vlk Karkulku nerozkousal, když ji sežral?
Jak to, že se Popelce vešly do oříšku celé šaty,
když mně se tam nevejde ani ponožka? Je to sice
znakem bystré mysli, ale kdo si má ty odpovědi
pořád vymýšlet. Možná by pomohlo držet se reality. A neznamená to, že musíte před spaním číst
zrovna encyklopedii (i když zase tak daleko od ní
nebudete). Ve třiceti kapitolách této knížky, která
je jako stvořená k večernímu čtení, najdete atraktivní témata vážící se k spánku, snům, hibernaci
apod. Je nabitá ověřenými fakty a zajímavými
informacemi, přesto se skvěle předčítá a hlavně
poslouchá. A k tomu je celá nádherně ilustrovaná,
takže je to radost i pro oko.
Pozor, učení těsně před spaním je nejefektivnější, protože ve spánku mozek třídí informace
a bezprostředně je ukládá do dlouhodobé paměti.
Takže se pak nedivte, až vám z malého rozumbrady přes noc vyroste vědátor.

Britannica Books
je britské vydavatelství naučných
knih pro děti, založené na profesionálním vědeckém přístupu týmu
expertů, kteří tvoří renomovanou
encyklopedii Britannica. Ta začala
vycházet už v roce 1768 a dočkala
se patnácti vydání. Od roku 2012
je volně přístupná na webu
britannica.com.
Autorkami textů jsou Sally Syme
sová, Jen Arenaová, Jackie McCannová

5+

přeložil Petr Štádler
vázaná / 192 stran
vychází v listopadu
399 Kč

O spaní
před
spaním
Pozoruhodná fakta o spánku
na dobrou noc
Host

Proč vlastně spíme? Kdo se nechává na zimu zmrazit?
Jak se spí ve stavu beztíže? A ještě mnohem víc!
Čtěte a spěte!

„

Neuvěříte, co všechno se dá
stihnout za pět minut. Třeba se
dozvědět, jak se spí ve stavu
beztíže. Nebo přijít na kloub
polární záři a půlnočnímu slunci.

a Rachel Valentineová. O výtvarnou
stránku knihy se postaral tým výjimeč
ných výtvarnic — Amy Grimesová,
Anneli Brayová, Christine Cuddi
hyová, Jacqui Leeová, Joanne Liuová,
Katie Rewseová, Katie Wilsonová,
Maddy Vianová, Natalie Smillieová
a Olivia Holdenová.
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V tomhle brlůžku
by chtěl bydlet
každý!

Mária Nerádová
Brlůžky
Každé malé dítě ví, že v brlohu spí medvědi.
Kdo ale obývá kouzelné brlůžky?
Malí i velcí, čtyřnozí, šestinozí, osminozí,
okřídlení, obojživelní, ušatí, chlupatí… Každý
má svůj pelíšek, koupelnu a spižírnu. A o tu
tady půjde především. U kůzlat totiž zadělali
na kváskový chleba, jenže se jim pokazil kvásek a je potřeba sehnat nový. Pomůžou sousedé
z okolních brlůžků?
Nakukovat oknem se nemá, ale do těchhle
domácností je koukání dovoleno! Někde panuje
harmonie, jinde čilý ruch, někde se trošku lenoší
a jinde pilně tvoří. Někde dokonce probíhá online
výuka! Prostě svět, jak ho známe i my. A přece je
plný překvapení, která je třeba objevit.
A co všechno se vlastně může stát takovým
brlůžkem? Zelná hlávka, dýně, hrachový lusk
i muchomůrka. Ale klidně i hrnec na dně rybníka
nebo stará zvířecí lebka v hloubi lesa. Pestrobarevné leporelo okouzlí nejen nejmenší. Brlůžky
pak uvidíte všude! A o to přece jde, dívat se kolem
sebe a vidět v obyčejných věcech kouzlo. Děti to
většinou umějí. Připomeňte si to s nimi.

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

2+

přeložila Pavla Nejedlá
leporelo / 28 stran
vychází v říjnu
349 Kč

Host

maRia
neRadovA

„

Vášeň pro domečky sdílejí snad
všechny děti. Jsou dny, kdy vám
doma vyrůstají různé pelíšky
jako houby po dešti — iglú
na palandě, útulna za gaučem,
brloh v koši na prádlo. Podstrčte
jejich stavitelům náležitou
sekundární literaturu — třeba díky
ní v doupatech na chvíli zavládne
klid a mír. Minimálně do té doby,
než si Brlůžky doprohlížejí…

Foto archiv autorky
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Artur Nowicki
Rok na stavbě

Artur Nowicki
(nar. 1968) je polský výtvarník.
V dětství snil o tom, že se stane
pilotem, a tak kreslil samá letadla.
Vášeň pro techniku mu zůstala
i po absolvování výtvarné akademie, jeho knížky o vozidlech
všeho druhu patří mezi dětmi
k nejoblíbenějším.

přeložila Anna Halfarová
leporelo / 28 stran
vychází v září
349 Kč

Artur Nowicki

na

TA B
V

S

Konečně přírůstek do rodiny Roků, který uspokojí
malé technické nadšence!
S vášní pro vozidla se některé děti rodí. A zejména
stavební stroje v nich vzbuzují úžas srovnatelný
s fascinací jiného dětského kmene — pro dinosaury.
Poznáte je snadno. Jejich první slovo není „máma“,
ale „moto“. Hřiště je nebaví, zato na nedalekém staveništi dokážou dělat odborný stavební dozor klidně
půl směny. Ve dvou letech vám vysvětlí rozdíl mezi
bagrem pásovým a kolovým a na rozdíl od vás vědí,
že žába neskáče jen po blátě, ale taky na stavbě
a ve skutečnosti se jí říká vibrační pěch.
Po úspěšném Roku v lese, Roku ve školce či Roku
v pohádce přibude do této série další svazek — Rok
na stavbě. Od ledna do prosince můžete sledovat
čilý ruch na staveništi: od vyměřování přes terénní
úpravy a výstavbu až po závěrečnou kolaudaci.
Polidštěné stavební stroje a další užitečné nástroje
mají osobitý charakter a jejich pracovní nasazení
lze sledovat v rámci daného měsíce i napříč celým
rokem. Přehledně je představí úvodní dvoustrana,
která dětem (i vám!) osvětlí mnohé technické
procesy související se stavbou.

2+

Ě

Vstup
na staveniště
povolen!

„
Host

Doporučená četba pro všechny
zoufalé matky, které si pletou
bagr s buldozerem. Přidáte‑li
do svého registru motorových
vozidel navíc i traktorbagr, do
míchávač a sklápěč, stoupnete
v očích svého dvou- až šestiletého
„automaniaka“ o několik pater výš.

Foto archiv autora
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Vděčnost
hřeje.

Tina Oziewiczová
Co dělají pocity?
Laskavá obrázková knížka (nejen) o emocích
Vezměte děti na výpravu do světa citů, pocitů
a emocí. Nečekejte však žádné barvy. Naopak,
paleta něžných ilustrací Alexandry Zającové je
příjemně neutrální, měkce šedá, růžová či modrá.
O to více vyniká to, co autorky chtějí sdělit. Z pocitů totiž stvořily zvláštní bytůstky — malé, velké,
roztomilé i strašidelné —, které si žijí vlastním
životem v našem nitru.
Radost skáče na trampolíně, vztek vybuchuje,
smutek se choulí v dece, trpělivost pěstuje růže,
strach dělá, že není… láska rozsvěcuje.
To, co tyto bytůstky dělají, vystihuje hlubokou podstatu daného pocitu a neobvyklým způsobem jej tak dětem přibližuje. Půvabné ilustrace
doprovázené krátkými poetickými texty vybízejí
k otázkám a hledání odpovědí. Emoce tu nejsou
ani hodnoceny, ani nijak klasifikovány, prostě jen
jsou a jednají. Přesně tak jako v každém z nás.

Tina Oziewiczová
(nar. 1971) je autorka dětských
knih, literární vědkyně a překladatelka, absolventka oboru filozofie
a anglická filologie na Vratislavské univerzitě. Knížka Co dělají
pocity? (2020) zaznamenala v Polsku ihned po vydání velký úspěch
a práva na její vydání byla prodána
do dvanácti zemí.

5+

ilustrovala Aleksandra Zającová
přeložila Anna Halfarová
vázaná / 66 stran
vychází v říjnu
349 Kč

Tina Oziewiczová

Co dělají pocity?
ilustrovala Aleksandra Zającová

Host

„

Knížka Co dělají pocity? je
geniální ve své jednoduchosti.
Obsahuje minimum textu, ale
nechybí ani nepřebývá v ní jediné
písmenko a vybízí k zamyšlení
nad vlastními pocity.
Karolinalubas.pl

Aleksandra Zającová
(nar. 1988) je polská ilustrátorka
a grafička, absolventka Opolské
univerzity. Co dělají pocity? je její
první knihou pro děti.
Foto archiv autorky

Foto archiv autorky
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Jen je nechte,
ať si hrají.
Po svém.

Emma AdBågeová
Ďolík
I obyčejná díra v zemi může být kouzelný svět.
Tak opatrně s tím bagrem a betonem!
Za tělocvičnou je veliká jáma. Někdo ji tam kdysi
vybagroval a tak vznikl Ďolík. V Ďolíku se dá
šplhat po kořenech, válet sudy, hrabat tunely…
Děti Ďolík milují. Dospělým ale nevzhledná díra
v zemi už dávno leží v žaludku. Copak nestačí
hřiště? Při tomhle divočení se dřív nebo později
někdo leda tak zraní!
Jak se ale má malý člověk dozvědět něco
o různorodém světě, a hlavně o fungování a limitech
vlastního těla, když ho nejčastěji venčíme na vymezených plochách, kde si nemůže ani odřít koleno?
Tahle obrázková knížka je od začátku
až do konce psaná z perspektivy dítěte. Nenajdete
tu žádný didakticky zdvižený prst mezi řádky, jen
autentické prožitky. Nadšení, činorodost, zklamání,
revoltu… Rozhodně ale ne rezignaci — ta je dětem
naprosto cizí. Dítě je zázračný tvor, který se umí
tvořivě přizpůsobit neustále se měnícímu světu,
a přitom vůbec netuší, jaké heroické výkony tím
podává. Inspirujme se! V téhle turbulentní době se
nám to může jedině hodit.

Emma AdBågeová
(nar. 1982) je švédská autorka dětských knih a výjimečná výtvarnice
v jednom. Patří k nejvýraznějším
talentům své generace a kromě
vlastních knížek ilustruje tituly
mnoha dalších autorů. Za knihu
Ďolík (2018) získala prestižní
Augustovu cenu.

3+

přeložila Pavla Nejedlá
vázaná / 34 stran
vychází v září
329 Kč

„
Host

Hřejivá vzpomínka na dobu,
kdy každý pokroucený strom
za domem měl svoje jméno?
Inspirativní óda na svobodnou
hru? Anebo prostě silný a vtipný
příběh o malých velkých proti
venstvích, která člověka nezlomí,
ale vedou ho dál? Tahle kniha
má tolik vrstev!

Foto © Richard Gustafsson
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Benjamin Chaud
Pompon se nudí

349 Kč
ISBN 978-80-275-0709-2

Benjamin Chaud
(nar. 1975) je renomovaný francouzský ilustrátor a autor dětských knih.
Na svém kontě jich má už přes šedesát. Jejich popularita stojí na úspěšném propojení něžnosti s rozverným humorem. Série o medvídkovi
Pomponovi, která svému autorovi
přinesla mezinárodní renomé, čítá
už pět dílů.
Foto © Chanyong Shim

přeložila Eva Sládková
vázaná / 32 stran
vychází v říjnu
349 Kč

Benjamin Chaud

To je otrava, být medvěd. Mnohem lepší
je být malý kluk!
Ležet na pasece, vyhřívat se na slunci a trávit. Tak
vypadá medvědí program dne. Jenže Pompon se nehorázně nudí. A vůbec, v celém tomhle lese je nuda
Pompon se nudí. Les už ho otravuje.
k ukousání. Veverky jsou trapné,
zajíci nechutní, kaA vlastně ani nechce být medvědem.
Mnohem radši by byl malým klukem,
čeny dotěrné. „Jdu pryč,“ prohlásí
a hraček
jde.
Pompon
by
měl by hromadu
a skvěle
by se
bavil. A tak se sebere a jde pryč.
Když na kraji lesa objeví veliký červený
chtěl být kluk, mít spoustu hraček
a pořád něco dědům, rozhodne se ho prozkoumat.
Co na tom, že medvědi do lidských
lat. A tak když dorazí k velikému
domu,
medobydlí nechodí.
Teď je přeceporuší
kluk!
Co ho asi čeká uvnitř? Nekonečná
zábava, nebo
i něco jiného? ne
vědí zákony („Medvědi do lidských
domů
chodí“)
Zažeňte nudu s okouzlujícím
a vejde. A uvnitř ho čeká… neuvěřitelná
zábava!
rošťákem, ve kterém se zhlédne
leckteré lidské mládě.
Oblečení, jídlo, hračky, vana, postel… Medvídek si
lebedí, když vtom prásk! A je po legraci. Pompon se
strašně bojí. Tak rád by se vrátil na paseku, schoulil
se u mámy a nedělal vůbec nic. Jenže teď musí čelit
největšímu bubákovi, jakého kdy potkal.
Nádherně ilustrovaná kniha světově proslulého
Benjamina Chauda konečně vychází v češtině. Neobvyklý formát, milion detailů, mezi něž se chcete
zavrtat až po uši, okouzlující chlupáč, se kterým
se identifikuje leckteré lidské mládě, a hlavně
velké poselství podané s vtipem. Tahle knížka
zahřeje u srdce.

3+

Benjamin Chaud
POMPON SE NUDÍ

Medvědi do
domů nechodí…
To říkal kdo?

„

Host

Do Pompona je snadné se
zamilovat. Ten jeho kukuč! A jaké
vyvádí rošťačiny! A to ještě ne
znáte jeho mladšího brášku
Bonbónka, nejsladší medvídě
v lese, které… Ale to už bychom
prozrazovali moc. Benjamin Chaud
toho nakreslil tolik! Tak čtěte,
ať můžete číst ještě víc.

„

Další knížka o medvědech,
to je nuda, řeknete si možná.
Chyba lávky! Medvědů
není nikdy dost!
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Sven Nordqvist
Fiškus a vánoční
skřítek

3+

Pro Fiškuse s Pettsonem jsou i Vánoce
dobrodružstvím!
Vánoce se blíží a Fiškus si ze všeho nejvíc přeje
spatřit vánočního skřítka. Děda Pettson kocourkovi neprozřetelně slíbí, že k němu skřítek na Štědrý
večer určitě přijde. Jenže jak to zařídit? Vždyť
vánoční skřítci neexistují! Nebo snad ano?
Pettson nechce Fiškuse zklamat, a tak se
rozhodne, že tajně sestrojí mechanického skřítka,
který se bude pohybovat i mluvit. Brzy ovšem
zjistí, do jak obtížného, ba přímo neproveditelného úkolu se pustil. Pokaždé když už chce
své úsilí vzdát, se však přihodí něco zvláštního,
co mu pomůže pokračovat. Stihne děda mechanického skřítka vyrobit? A co se opravdu stane
na Štědrý večer?
Fiškus a vánoční skřítek je nejdelší příběh
ze série o neposedném kocourkovi a svérázném
vynálezci Pettsonovi a v češtině vychází podruhé,
téměř po dvaceti letech.

přeložila
Jana Chmura-Svatošová
vázaná / 132 stran
vychází v srpnu
379 Kč

Sven Nordqvist

Fiškus a vánoční
skřítek

Host

„

Dojemný, laskavě humorný
vánoční příběh plný kouzel je
jako stvořený pro společné čtení
s dětmi v adventním čase.

Sven Nordqvist
(nar. 1946) je spisovatel a ilustrátor na plný úvazek už od osmdesátých let, kdy díky příběhu Dort
pro Fiškuse (1985, česky 2020)
přišel na svět stařík Pettson se
srdcem malého rošťáka a jeho
nestárnoucí kocourek. Knížky
o Pettsonovi a Fiškusovi, které
okouzlují už několikátou generaci,
byly přeloženy do neuvěřitelných

pětapadesáti jazyků a po celém
světě se prodalo přes patnáct
milionů výtisků.
Foto © Danne Eriksson
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Sven Nordqvist

Čtvrtý díl
oblíbené
série

3+

Jak Fiškus s Pettsonem vyrazili
stanovat

Voňavé dálky a romantika pod stanem v podání
Fiškuse a Pettsona!
Kocourek Fiškus objeví na půdě podivný buřtík,
ze kterého se vyklube — považte — stan! Přesně
takový, v jakém se spí, když člověk putuje po horských masivech a rybaří u jezera, zasní se Pettson.
Dědu napadne, že by s kocourem mohli
vyrazit na dlouhou túru kolem jezera, tam by se
utábořili a on by při té příležitosti vyzkoušel svůj
nový vynález. „Tak honem pojď, jde se!“ nemůže
se dočkat kocourek.
Jenže jejich plány zkříží povedená partička
neodbytných slepic — ony přece nejsou žádný
vosk. Jdou taky! Takže celá výprava možná skončí dřív, než pořádně začne… A když se do toho
ještě přimotá obrovská štika a všetečný soused
Gustavsson, je o zábavu postaráno!

Přečti si také:

279 Kč
isbn 978-80-275-0342-1

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

Hurá, svět geniálních ilustrací Svena Nordqvista je zpět!
Schválně, kdo objeví legračnější detail! Noční stolek na lyžích?
Vejce, co rostou na stromě? Zašpuntovaný okap? Tak do toho!

Sven Nordqvist

Přečti si také:

Sven Nordqvist

Host

279 Kč
isbn 978-80-275-0342-1

3+
279 Kč
isbn 978-80-275-0131-1

Jak Fiškus
sázel masovou
kuličku
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!

Host

„

Host

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
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.

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.

Dort pro
Fiškuse

Jak Fiškus
s Pettsonem
vyrazili stanovat

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
Sven Nordqvist
kocourka
Fiškuse už znáte.
Ale jestlipak víte, jak vlastně děda
k mluvícímu kocourkovi přišel?

Sven Nordqvist

Knížky o kocourku Fiškusovi a lehce
popleteném dědovi Pettsonovi mají
v naší knihovničce své místo a patří
k těm, které vytahujeme nejčastěji.
Tvorimeprodeti.cz

Další knihy o oblíbené
dvojici hrdinů:

Dobrosrdečný popleta
Pettson a jeho neposedný
kocourek Fiškus jsou tu!

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

3+
Host

Host

3+
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Roberto Santiago
Fotbaláci 6: Záhada
začarovaného hradu
Na každém skotském hradě straší. Nebo je
za tím něco jiného? To musí zjistit Fotbaláci!
Fotbaláci jedou pod vedením svého trenéra Morleyho do Skotska, kde se mají zúčastnit legendárního Turnaje šesti klanů. Fotbaláci stráví ve Skotsku celý týden, s týmy z celého světa. A nejlepší
na tom je, že budou spát na hradě! Budou ovšem
muset projít několika těžkými zkouškami, aby
se do hradu MacLeod vůbec dostali. Ale proč se
jejich trenér o hrad tolik zajímá? A hlavně — co to
je za podivnou bytost, která se Fotbalákům každou noc zjevuje?
Šestý díl úspěšné série knih, v nichž se sice
hlavně hraje fotbal, ale jde také o vztahy a napínavé detektivní záhady.

9+

přeložila Romana Bičíková
vázaná / 318 stran
vychází v listopadu
389 Kč

ROBERTO SANTIAGO

Záhada začarovaného hradu

„
HOST

Fotbalový klub Soto Alto není
jen obyčejný školní tým. My jsme
Fotbaláci! Uzavřeli jsme dohodu:
nikdo a nic nás nerozdělí.
Vždycky budeme hrát spolu.
Ať se děje cokoli.
Roberto Santiago
(nar. 1968) je španělský spisovatel, scenárista, filmový režisér
a dramaturg. 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. Česky dosud
vyšlo: Z
 áhada usínajících rozhod
čích (2018), Záhada sedmi gólů
do vlastní branky (2019), Záhada

fantoma v bráně (2019), Záhada
jestřábího oka (2020) a Záhada
neproveditelné loupeže (2021).
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Jan Bělíček, Apolena Rychlíková,
Pavel Šplíchal, Saša Uhlová

brožovaná / 200 stran
vychází v říjnu
349 Kč

Stát v rozkladu

Reportáže z oblastí, na které se od sametové revoluce zapomnělo

Proč naše země stále nevzkvétá
Koronavirová pandemie v plné nahotě ukázala
ochablé tělo Česka. Stát není pořádně schopen
postarat se o své chudé, nemocné a ohrožené.
Navzdory novinovým komentářům však nejde
o selhání té či oné vlády, toho či onoho politika.
Kolabující zdravotnictví, porouchaný sociální
systém i vyosené školství jsou důsledkem jejich
dlouhodobého odsouvání na vedlejší kolej,
ať už kvůli ústupkům průmyslové a ekonomické lobby, nebo z čisté ignorance a politické
pohodlnosti. Nad čím se v době konjunktury
daly přivírat oči, to se v době krize hlasitě
ozývá: v hroutících se nemocnicích, absurdních

Jan Bělíček, Apolena Rychlíková,
Pavel Šplíchal a Saša Uhlová
jsou novináři, publicisté a redaktoři
internetového deníku A2larm.cz.
Jejich texty a příspěvky se pravidelně objevují v Českém rozhlase,
Salonu Práva i spřízněném kulturním
čtrnáctideníku A2. Všichni čtyři se
ve svém psaní pohybují na pomezí
kultury, politiky a společnosti, ale
každý z nich zcela jiným způsobem.
Foto archiv autorů
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exekučních výpisech i na křičících náměstích.
Stát v rozkladu reportážní formou zachycuje
dopady dlouhodobé politické rezignace
na koncepční řešení oblastí, které možná nemají
okamžitý ekonomický potenciál, avšak zásadně
určují podobu a důstojnost života v Česku.
Za abstraktními slovy jako zdravotnictví, vzdělávání, péče nebo kultura totiž vždy stojí živý
člověk a jeho příběh.

„

Slabá místa českého
postkomunistického systému
najednou začala erodovat před
očima a rozpadat se. Po roce
a půl zkušenosti s pandemií se
tak dnes ptáme, k čemu nám
vlastně je státní aparát, když
nás nedokáže před podobnými
hrozbami efektivně chránit
a nedokáže zajistit ani to, aby se
velké části společnosti nezačaly
okamžitě propadat do nouze,
a někdy dokonce až bídy.
Jan Bělíček

Ukázka z knihy
Ještě nejsme v situaci, kdy bychom si mohli
stěžovat na to, že seniorům stavíme luxusní
ghetta. Zatím se pro ně dělá málo a plány
osvícenějších politiků jsou zatím v počátcích.
Doufejme, že do té doby, než zestárne generace,
jejíž příslušníci až na výjimky žádné nemovitosti nevlastní, objeví se i jiné možnosti než
se přestěhovat do zahrádkářské kolonie, žít
z tisícovky na měsíc nebo umírat ve strašných
podmínkách v pročuraných plenách v eldéence.

107

Non-fiction

Jan Němec, Petr Vizina
Znamení neznámého

vázaná / 350 stran
vychází v říjnu
369 Kč

Rozhovory o spiritualitě

Rozhovory s těmi, kteří hledají, co nelze nalézt,
a nacházejí, co nelze hledat
O Česku se tak často mluví jako o ateistické
zemi, až se z toho stalo klišé. Vedle nás však žijí
lidé, jejichž životy hluboce proměňuje spiritua
lita. Někdo čerpá z křesťanské mystiky, jiný
jezdí do amazonského pralesa, další medituje
na půdě. Cest je mnoho, v cíli se však spojují.
Kniha nehodnotí prostředky, ale zprostředkovává příběhy těch, kdo se rozhodli hledat
Boha na vlastní pěst — a nalezli druhé. Kněz
tvrdí, že Bůh není jen v eucharistii, ale také

v diktafonu na stole. Zpěvačka, že věčnost se jí
kdysi otevřela mezi dvěma řádky Rilkovy prózy.
Básník, že umývání mísy ve dřezu se může stát
zjevením. Tajemství nakonec není ničím záhadným — věčnost je teď a tento svět je tváří Boží.
Spisovatel Jan Němec vystudoval religionistiku a novinář Petr Vizina teologii. V této knize
spojili síly, aby přinesli několik autentických
svědectví vnitřní proměny, která je jedinou
skutečnou proměnou světa.

„

Všechno, co člověku umožňuje
vstupovat do vlastního nitra a zase
z něho vystupovat a poznávat
druhé, s sebou nese poznání Boží.
Z člověka nelze Boha vyškrábnout.
Náboženství je jen nástroj, který
můžeš, nebo nemusíš používat.
Petr Vacík, kněz

Jan Němec
(nar. 1981) vystudoval religionistiku a sociologii, dnes přednáší
na JAMU. Za román Dějiny
světla (2013) obdržel Cenu EU
za literaturu, z Možností milostné
ho románu (2019) se stal bestseller.
Je editorem měsíčníku Host, píše
do Respektu či Vogue a spolupracuje s Českým rozhlasem.

Petr Vizina
(nar. 1967) je novinář, publikuje
na serveru Aktuálně.cz a v Českém rozhlase. Sedm let vedl redakci kultury ve zpravodajství ČT.
Působí na Katolické teologické
fakultě UK a je nositelem ceny
Jana Dobrovského. Vydal například knihu rozhovorů s českými výtvarníky Stará garda (2016).

Foto © David Konečný

Foto © Hynek Glos
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„

Zrychleně jsem dýchal, ale hlavně mě to pořád táhlo
vzhůru, dál a dál, až došlo k jakési světelné erupci. V tu
chvíli se rozplynulo individuální vědomí. Erupci světla
jsem vnímal jako bod, ve kterém všechno vzniká, bod,
kam vše zaniká, bod, který svítí a zároveň obsahuje
všechny barvy, bod, který nemá začátek ani konec,
bod, který je milující a který jsem já.
Jan Pražan, malíř
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Rachel Carsonová
Tiché jaro
Jedna z nejvlivnějších knih dvacátého století,
která odstartovala environmentální hnutí
Přicházející krize životního prostředí se ohlásila
nenápadně — tichem. Tam, kde se po tisíciletí ozývaly spousty ptačích hlasů, najednou
neznělo nic. Možná jen rachot práškovacího
letadla. Píší se padesátá léta a američtí biologové začínají se znepokojením sledovat
dopady průmyslu a intenzivního zemědělství
na přírodu. Ubývá druhová pestrost, země je
nemocná, mnohé změny se zdají být nevratné.
Nikdo netuší, co to bude znamenat pro příští
generace a přírodu samotnou.
Hlavní obavu v té době vzbuzuje masivní
použití chemických postřiků — herbicidů,
insekticidů, pesticidů — v čele s dnes už zakázanou látkou DDT. Bioložka Rachel Carsonová

přeložil Filip Drlík
brožovaná / 360 stran
vychází v srpnu
399 Kč

se proto pustila do výzkumu. A výsledná
kniha, Tiché jaro, je mnohem víc než jen studií
o dopadech zemědělské chemie na životní prostředí. Je brilantně napsaným svědectvím o tom,
co ztrácíme, o lžích agroprůmyslu, voláním
o pomoc a jiskrou, která zažehla zájem milionů
lidí i politiků o stav a zdraví naší planety.

„

Jedna z nejdůležitějších
knih dvacátého století podle
The Guardian, The New York
Times, magazínu TIME a dalších.

Tiché
jaro

Klimax

Host

Rachel
Carsonová
Jedna z nejvlivnějších knih
dvacátého století, která odstartovala
environmentální hnutí

Rachel Carsonová
(1907—1964) byla americká mořská
bioložka, spisovatelka a aktivistka.
Její kniha Tiché jaro (1962, česky
poprvé 2021) a další texty byly
jedny z prvních, které upozornily
širokou veřejnost na problematiku
destrukce životního prostředí
a jeho ohrožení ze strany průmyslu a lidské civilizace.
Foto public domain
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Ukázka z knihy
Poprvé v historii světa je dnes každá lidská
bytost vystavena kontaktu s nebezpečnými
chemikáliemi, a to od chvíle početí až do smrti.
Za necelých dvacet let používání prostoupily
syntetické pesticidy živým i neživým světem
tak důkladně, že se dnes vyskytují doslova
všude. Podařilo se je nalézt ve většině povodí,
dokonce i v podzemních tocích, které nepozorovaně protékají planetou. Rezidua pesticidů
přetrvávají v půdě, do níž byly aplikovány před

více než deseti lety. Usadily se v tělech ryb,
ptáků, plazů a domácích i divokých zvířat tak
perzistentně, že dnes vědci téměř nemají šanci
nalézt nekontaminované pokusné živočichy.
Byly nalezeny v tělech ryb v odlehlých horských
jezerech, žížal v půdě, ve vejcích ptáků — a také
v člověku samém.
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Non-fiction

Pavel Pospěch
Neznámá společnost

brožovaná / 200 stran
vychází v prosinci
299 Kč

Pavel Pospěch
(nar. 1980) je sociolog a publicista.
Působí na Masarykově univerzitě
a profesně se věnuje výzkumu měst,
venkova a sociální teorii. V minulosti působil jako odborný asistent
na Vídeňské univerzitě a jako
hostující výzkumník na Yaleově
univerzitě.

NE

ZNÁMÁ
SPOLEČNOST

PAVEL
POSPĚCH

Sociologická expedice do nitra vlastní země
Události posledních měsíců mohly v mnoha lidech
zesílit pocit, že realita předstihuje možnosti fikce.
Podobné pocity však nemusí být dezorientující
ani nejsou důvodem k rezignaci. Společenské
otřesy totiž přinášejí také nové pohledy na to,
co se nám dosud jevilo jako samozřejmé. Kniha
Neznámá společnost od sociologa Pavla Pospěcha
tyto perspektivy otevírá a ukazuje, jak je můžeme využít. Vychází ze sociologických průzkumů,
historických studií i filozofie, především se však
nebojí klást si zdánlivě banální otázky a hledat
na ně odpovědi na nečekaných místech. Proč má
tolik lidí vlastní bazén? Proč si pořád opakujeme
vtipy o frontách na banány? Proč je pro nás tak
důležité být přirození a sami sebou? V Nezná
mé společnosti se čtenář stane profesionálním
cizincem ve vlastní zemi. Najednou se i skutečnosti, které doposud dávaly smysl a působily
nesporně, začnou zdát podezřelé — a naopak,
zdánlivé historické nahodilosti a anomálie náhle
začínají dávat smysl.

NEZNÁMÁ SPOLEČNOST

Pohledy na současné Česko

POHLEDY
NA SOUČASNÉ
ČESKO

„

PAVEL
POSPĚCH
HOST

Tato kniha umí vzít problém,
který známe ze svého okolí,
ukázat ho čtenáři v novém
světle. K tomu samozřejmě
patří data a teoretické kon
cepty — ale hlavně objevování
nových souvislostí a chuť tyto
souvislosti sledovat.

Stuart Jeffries
Grandhotel nad
propastí

přeložil Petr Fantys
vázaná / 400 stran
vychází v prosinci
399 Kč

Životy myslitelů Frankfurtské školy
Přemýšlet o společnosti a kultuře někdy bolí.
Společnost i myslitele.
Pokud se někdo zajímá o politiku, společnost a kulturu, musel narazit na slovo neomarxismus. V Č
 esku
je často vyslovováno s předsudky — skrývá se však
za ním jeden z nejživějších myšlenkových proudů
dvacátého století. Jeho nejvýraznější představitelé byli němečtí intelektuálové jako Walter Benjamin, Theodor Adorno nebo Herbert Marcuse, kteří
si před druhou světovou válkou začali všímat, jak
rozporuplné dopady mají masová média a kultura
na soudobou společnost. Sledovali společenské
patologie a pokoušeli se je v novém výzkumném
institutu ve Frankfurtu vytvářením kritické teorie
pojmenovávat a snad i napravit.
Po válce se však Frankfurtská škola rozprchla
po světě a s ní i její myšlenky. Benjamin spáchal
sebevraždu na útěku před nacisty, Adorno se marně
pokoušel o kariéru v Kalifornii, z Marcuseho se stal
idol hippies… Grandhotel nad propastí je kolektivní
biografií, průvodcem neomarxistickou filozofií
a zároveň tak trochu kronikou dvacátého století.
Kritickou kronikou.

Stuart Jeffries
(nar. 1962) je britský novinář
a spisovatel. Pracoval jako stálý
redaktor v deníku The Guardian.
V současnosti působí na volné noze.
Mezinárodní ohlas zaznamenal
s intelektuální historií frankfurtské
školy Grandhotel nad propastí (2019).
V roce 2021 mu vychází kniha o postmodernitě Everything, All the Time,
Everywhere (Všechno, pořád, všude).

„

Z tohoto zdánlivého knižního
strašáka se vyklubal fascinující
čtenářský zážitek. Grandhotel nad
propastí vás čtivě a kriticky provede
myšlením těch nejplodnějších
a stále relevantních myslitelů
dvacátého století.
The Washington Post

Foto archiv autora
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Ted Gioia
Hudba

přeložil Marek Sečkař
vázaná / 540 stran
vychází v září
499 Kč

Dějiny možná píšou vítězové. Muziku však mají
na svědomí rebelové.
Pro většinu lidí jsou dějiny hudby pouze matným
pojmem ze školních učebnic, s nímž má jejich
vlastní posluchačský zájem jen málo společného. Pestrému dvacátému století předcházejí
portréty vážných skladatelů a napudrovaných
paruk. Dál do minulosti už je jen doba chorálů,
lidových písní, louten a temna. Archeologické
nálezy a historické zkoumání však ukazují,
že hudba člověka provází od počátku lidstva:
písně byly důležitou součástí lovu i duchovního
života, šumění lučních trav znělo jako koncert.
Proč se tedy z dějin hudby staly nudné zástupy
úspěšných mužů?

Hudební historik a kritik Ted Gioia ve své
odvážné knize tvrdí, že to je dáno obecně revolučními možnostmi hudby. Společnost musela
nejdříve rebely potlačit a až následně jejich
inovace zpracovala do krotkého hudebního
kánonu. Vyprávět dějiny hudby proto pro Gioiu
znamená vyprávět příběhy odpadlíků a podivínů,
kteří hledali nové způsoby, jak, kde a pro koho
vyluzovat zvuky či jen poslouchat.

Ted Gioia

host

Podvratné dějiny

„

Naprosto nový pohled
na vývoj hudby.
The Atlantic

HUDBA
podvratné

Ted Gioia
(nar. 1957) je americký spiso
vatel, historik hudby, jazzový kritik a pianista. Studoval na Oxfordu
a Stanfordu, kde také založil studijní program zaměřený na jazz.
Dlouhodobě se věnuje studiu
a popularizaci jazzové a americké lidové hudby. Vydal řadu knih,
například oceňovanou The His
tory of Jazz (Dějiny jazzu, 1997)
nebo úspěšnou trilogii o lidových
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písních: Healing Songs (Léčivé písně, 2006), Work Songs (Pracovní písně, 2006) a Love Songs
(Milostné písně, 2015). Hudba. Pod
vratná historie (2019) je zatím jeho
poslední knihou.
Foto © Dave Shafer

Ukázka z knihy
Když oslavujeme písně dávných dob, téměř
všechnu pozornost na sebe strhnou úctyhodné
hudební a kulturní elity, zatímco podvratné
snahy outsiderů a rebelů skoro nepřijdou na přetřes. Dějepisné knihy bagatelizují nebo zamlčují
všechny zásadní aspekty hudby, které by mohly
být považovány za pochybné nebo iracionální —
například hluboké souvislosti mezi hudbou
a sexualitou, magií, transem nebo změněnými
stavy vědomí, uzdravováním, společenskou

dějiny

kontrolou, generačními konflikty, politickými
nepokoji, a dokonce i násilím a vraždou.
Kamuflují zásadní roli, kterou v čtyřtisícileté
historii hudby sehráli rebelové a revolucionáři.
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Carl Benedikt Frey
Technologická past

přeložil Martin Štefl
vázaná / 540 stran
vychází v říjnu
429 Kč

James Suzman
Práce

Kapitál, práce a moc ve věku automatizace

Dějiny toho, jak trávíme čas

Vynálezy můžou být pro lidstvo po
žehnáním. A pro člověka katastrofou.
V roce 2013 všechna světová média vydala
zprávu o závěrech odborného článku — téměř
polovinu současných pracovních pozic prý může
nahradit umělá inteligence. Z automatizace
se od té doby stalo jedno z hlavních společenských i politických témat. Robotizaci se dál věnuje i jeden z autorů původního článku, ekonom
Carl Benedikt Frey. Namísto nejisté budoucnosti
však Frey studuje minulost. Podle něj se před
lidstvem totiž odvíjí až příliš známý scénář: není
to poprvé, co technologie zřejmě od základu promění lidskou společnost. Je sice pravděpodobné,
že v dlouhodobém horizontu a dostatečném od
stupu bude lidstvo z automatizace profitovat, stejně jako tomu bylo v případě technologií průmyslové revoluce. Ta ovšem byla z perspektivy většiny
tehdejších lidí katastrofou: radikálně se zhoršila
životní úroveň i mocenské vztahy, což vyústilo
v mnohá politická zemětřesení. Automatizované
budoucnosti se podle Freye nevyhneme — můžeme
však výrazně ovlivnit, jak bude vypadat.

Bez práce nejsou koláče. Někdy to ale jde
i bez nich.
Práce určuje náš osobní čas, formuje naši identitu a točí se kolem ní organizace celé moderní
společnosti. Je prostě přirozené pracovat nebo si
práci hledat. Po většinu lidských dějin tomu tak
ovšem nebylo a v některých kulturách i v současnosti nezastává práce takovou zásadní roli jako
v západní společnosti. Lidé na Západě přitom
žijí v nadbytku, v narušeném životním prostředí
a také v kontextu zrychlující se automatizace
čehokoli. Paradoxně se ale pracuje stále více.
Antropolog James Suzman v knize Práce
pátrá po zdrojích a příčinách fenoménu politické,
kulturní i osobní posedlosti prací. Odhaluje
kořeny současného pojetí práce v ideologických
sporech devatenáctého století, ale také v tehdejším chápání biologie. A na vlastních výzkumech
i historických příkladech ukazuje, že žít a prospívat se dá i bez neustálého pracovního nasazení. Zvlášť když k tomu lidstvo má prostředky
i motivaci.

Carl Benedikt Frey
je ekonom německého a švédského
původu. Působí na univerzitách
v Oxfordu a Lundu. Od roku 2019
je členem Global Future Council
při Světovém ekonomickém fóru,
od roku 2020 zasedá v poradním
orgánu OECD zaměřeném na odpovědné využívání umělé inteligence.
Ve svém výzkumu se zaměřuje
na dopady automatizace a umělé

116

Freyovu analýzu raději berme
vážně. Jeho výborně vystavěná
kniha přináší některé velmi
zneklidňující otázky ohledně
stability západních demokracií.
Financial Times

inteligence na ekonomiku a společnost. Technologická past (2019) je
jeho poslední kniha.
Foto archiv autora

„

James Suzman
(nar. 1970) je antropolog původem
z Jihoafrické republiky. V současnosti působí na univerzitě
v Cambridgi. Ve svém výzkumu se
věnuje hlavně studiu kmenů v Jižní
Africe. O tématu napsal úspěšnou
knihu Affluence without Abundance
(Bohatství bez hojnosti, 2017).
Práce (2020) je jeho poslední kniha.

přeložil Jan Prokeš
vázaná / 420 stran
vychází v listopadu
399 Kč

PRÁCE

1492 1986 862 1578 1968 1287 2021 1986 387 1898 543
1999 1376 789 2020 799 1226 1996 500 1167 456 800 2018
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1455 1936 762 1978 2008 1207 1021 1586 311 1756 443
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179 1786 1146 1997 1905 622 1007 601 1161 145 1156 347
1445 1936 462 1928 2001 1307 1441 1506 399 1706 412
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760 1386 1216 1346 1615 322
HOST1040 779 1767 759 1666 317
1939 1300 719 1022 788 1254 1991 100 1067 406 600 2016
966 1876 1041 1226 1995 478 1057 699 1817 841 1336 311
1609 1866 109 2007 755 1726 1998 680 1127 416 600 1010
260 1333 1219 1046 1611 320 1090 179 1767 799 1660 617
1934 1800 919 1028 781 1254 1691 109 1767 400 101 2009
171 1982 1046 1997 1205 692 1707 501 1061 135 1156 343
1708 1470 389 1328 907 1700 1966 509 1367 108 781 2002
759 1906 1666 1176 1744 900 1067 279 1464 141 1296 707

JA M ES
SUZMA
N
DěJINY
JA K T R TO H O
ÁV Í M E
čAS

„

Automatizace ohrožuje světový
trh práce. Je tedy nezbytné
znovu promyslet ekonomický,
psychologický, a dokonce
i duchovní rozměr práce.
Suzman zdůrazňuje, že to,
co považujeme za „přirozené“,
je často jen pochybným dědictvím
průmyslových a zemědělských
baronů. Fascinující čtení, které
promění náš pohled na práci.
Yuval Noah Harari, profesor
světových dějin

Foto archiv autora
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James Nestor
Dech

Non-fiction

přeložila Alžběta Vargová
brožovaná / 384 stran
vychází v říjnu
379 Kč

Nové poznatky o ztraceném umění

Nádech, výdech a znovu. Zapomněli jsme tu
nejpřirozenější věc na světě?
Minimálně v posledních letech se zdá, že lidé jsou
čím dál posedlejší zdravým životním stylem. Více
sportujeme, zajímáme se o správné stravovací
návyky, studujeme spánek, otužujeme se, každou
tělesnou funkci digitálně zaznamenáváme. Je tu
však jeden proces, k němuž obracíme pozornost
až ve chvíli potíží: dýchání.
Novinář James Nestor si prošel podobnou zkušeností. Jeho dlouhodobé zdravotní problémy se vyřešily
až díky dechovým cvičením, k nimž se zpočátku stavěl nedůvěřivě. Poté co se Nestor znovu naučil d
 ýchat,
vyrazil na cesty, aby našel odpověď na o
 tázku: Zapomíná lidstvo tu zdánlivě nejjednodušší věc na světě?
Autor nehledá jen v plicních laboratořích, ale rovněž u pěveckých sborů, na starověkých pohřebištích,
sovětských výzkumných základnách nebo v ulicích
São Paula. Porovnává vědecké poznatky z oblasti fyziologie, biochemie či psychologie s jogínskými
a dalšími tradicemi a u
 kazuje, že dýchání je naprostý
základ našeho bytí. Jen možná trochu jinak, než by
se dalo čekat.

James Nestor
je americký publicista a spisovatel.
Jeho články se objevují v The New
York Times, Scientific American,
The Atlantic a dalších médiích.
Spisovatelsky debutoval knihou
Deep (Hluboko, 2014) o fenoménu
freedivingu, potápěčích a dechových
technikách, za niž získal několik cen.
Dech (2020) je jeho poslední kniha.
Žije v San Francisku.

Nikola Ivanov (ed.)
Odpočinek v neklidu

brožovaná / 320 stran
vychází v listopadu
369 Kč

Biopolitika spánku a bdění

JAMES NESTOR

Zapomněli jsme
tu nejpřirozenější věc na světě?

DECH

NOVÉ POZNATKY O ZTRACENÉM UMĚNÍ

„
„

Host
Vtipný i dojemný
příběh o tom,
HOST
že láska a tanec jsou silnější než smrt.

Spánek považujeme za samozřejmost. Nic není
vzdálenější skutečnosti.
Současná civilizace funguje v módu 24/7. Tento
režim však koliduje s naší biologickou potřebou spánku a odpočinku. Spánek se proto často
považuje za projev lenosti nebo ztrátu času — stává se z něj problém k vyřešení. Západní medicína
i různá průmyslová odvětví se tak v posledních
letech stále více zaměřují na to, jak zmenšovat
dopady spánkové deprivace na lidské zdraví.
Tím se však řeší až důsledky, nikoli příčiny celé
epidemie spánkových poruch, a vzniká paradoxní
situace: problémy průmyslově řízených životů
řeší opět průmysl.
Antologie Odpočinek v neklidu přináší pohledy kulturních teoretiků, historiků, filozofů
a sociologů na současnou krizi spánku, která
až donedávna zůstávala na okraji zájmu humanitních a sociálních věd. V textech zásadních
autorů se ukazuje, jak moderní kapitalistické řízení formuje biopolitiku — moc, jíž se podřizují
naše těla i sny.

Bestseller podle The New York
Times, Los Angeles Times
a The Wall Street Journal.

Dech předkládá nový pohled
na dnešní technologie i skutečnost,
že jsme nezáměrně opustili odvěká
řešení. V této poutavé knize je
Nestor mistrně vrací do hry tím,
že propojuje starověké techniky
s moderními technologiemi.
Scientific Inquirer

„

Je s podivem, že o něčem, čím
trávíme skoro třetinu života,
víme tak málo.

Nikola Ivanov
(nar. 1990) je český intermediální
umělec. Ve své práci se v současnosti kromě spánku zabývá také
vztahem modernity a kolonizace
nočního času. Studuje doktorský
program na pražské UMPRUM.
Foto © Teodorik Menšl

Foto © Julie Floersch
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Odborná

John Tyrrell
Janáček II
Car lesů (1914—1928)
Ve druhém svazku monografie pokračuje autor
v mapování skladatelova života a tvorby od roku
1914 do roku 1928, kdy Leoš Janáček umírá.
John Tyrrell se detailně věnuje skladatelovu
vrcholnému tvůrčímu období. Jsou zde zpracována témata vztahující se ke vzniku oper Výlety
páně Broučkovy, Káťa Kabanová, Příběhy lišky
Bystroušky, Věc Makropulos a Z mrtvého domu
a dále například děl jako Taras Bulba, Sinfonietta
či Mša glagolskaja. Druhý svazek monografie
také detailně popisuje Janáčkovu životní etapu
označovanou jako „velké stáří“ a mapuje i jeho
postoje ke vzniku svobodného státu či k současnému umění. Knihu doplňují kapitoly pojednávající o skladatelově přístupu ke kompozici oper
či výběru námětů.

přeložil Tomáš Suchomel
vázaná / 1 048 stran
vychází v prosinci
690 Kč

/II

JANÁČEK

„

Host

Zkoumání podstaty estetických prožitků v díle
francouzského modernisty
Hledání ztraceného času Marcela Prousta představuje už sto let výzvu nejen pro badatele, ale
především pro čtenáře, kterým je jeho extrémní
rozsah často nezdolatelnou překážkou. Stejně
jako jiní modernističtí spisovatelé (T. Mann,
V. Woolfová, R. Musil) i Proust ve svém románu
totiž zkoumá odlišné pojetí lidské zkušenosti než
jeho předchůdci. Tyto skutečnosti upoutávají jeho
pozornost a kradou jeho vědomí, které se nechává
unášet hledáním podstaty prožívané reality.
Václav Maxmilián analyzuje Proustovo
vrcholné dílo s ohledem na otázky obecné
estetiky. Předmětem autorova zájmu jsou především ona zastavení a prožitky, kdy se vypravěč
snaží nahlédnout svou životní zkušenost v reflexi
estetických vjemů. Kniha si klade za cíl nejen pomoci čtenáři seznámit se s Proustovým rozsáhlým
a komplikovaným románem, ale také posloužit
jako úvod do estetiky coby obecné teorie vnímání.

Není významnější operní
skladatel než Janáček.
A není tedy ani významnější
kniha o opeře než tato.
David Pountney, Opera
John Tyrrell
(1942—2018) byl britský muzikolog,
odborník na českou hudbu. Vydal
množství janáčkovských studií
a knih, které zpřístupnily zahraničním badatelům důležité prameny,
například Leoš Janáček. Káťa Kaba
nová (1982) nebo Janáček’s Operas.
A Documentary Account (1992).
Je spoluautorem katalogu Janáčkova
díla Janáček’s Works. A Catalogue
of the Music and Writings of Leoš
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Janáček (1997). Do angličtiny přeložil
Janáčkovy dopisy Kamile Stöss
lové a paměti Zdenky Janáčkové.
Podílel se na kritické edici oper
Její pastorkyňa a Z mrtvého domu.
Za vědeckou a popularizační činnost
získal čestné doktoráty Masarykovy
univerzity a Janáčkovy akademie
múzických umění.
Foto © Double Image
Photography Nottingham

brožovaná / 250 stran
vychází v listopadu
329 Kč

Implicitní estetika Marcela Prousta

John Tyrrell

Car lesů
1914—1928

Václav Maxmilián
Rozeznění času

Václav Maxmilián
(nar. 1987) je vzděláním estetik, píše
básně a povídky, které publikoval
ve většině českých literárních časopisů.
Vydal básnické sbírky Meziměstí (2016)
a Pobřeží (2019). Kritiky a komen
táře především o komiksu uveřejňuje
v časopisu Host, na webovém portálu
H7O a v revue Protimluv. Žije v Brně
a občas promítá filmy v kině Scala.

Václav
Maxmilián

host

Rozeznění
času
Implicitní estetika
Marcela Prousta

Maxmilian_Proust_navrhy_finalne_finalni.indd 1

„

09.06.2021 9:08

Někdy jsem si vyčítal, že mi
dělá takovou radost pozorovat
svého přítele chladně jako
umělecké dílo, to jest sledovat
souhru všech částí jeho bytosti,
jako by byla harmonicky řízena
ústřední myšlenkou, na níž
tyto části závisí.
Marcel Proust

Foto © Jana Nenadalová
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Wolfgang Müller‑Funk
Teorie cizího

přeložil Jan Budňák
brožovaná / 384 stran
vychází v říjnu
399 Kč

Koncepty alterity

TEORETICKÁ KNIHOVNA

TEORETICKÁ
KNIHOVNA

Wolfgang
Müller-Funk

TEORIE CIZÍHO

38

Koncepty alterity

WOLFGANG MÜLLER-FUNK /
TEORIE CIZÍHO

Co vlastně znamená být cizí, cítit se cize,
být vnímán jako cizí?
Transdisciplinárně pojatá publikace vysvětluje
různé přístupy k fenoménu alterity (jinakosti)
v sociálních vědách, psychoanalýze a filozofii
od Hegela až po postkolonialismus. Kniha
zohledňuje také teorie fantastična, imagologii,
souvislosti alterity a překladu nebo perspektivu diferenčního feminismu. Díky širokému
spektru přístupů umožňuje spolehlivou orientaci
v poli, které v době globalizace, dramatických
interkulturních procesů a migračních vln nabývá
stále většího významu.

HOST /
ÚSTAV PRO
ČESKOU
LITERATURU
AV ČR

Cena 299 Kč
ISBN 978-80-275-0247-9

„

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

Fundovaný přehled koncepcí
alterity (jinakosti), které evropské
myšlení za poslední dvě století
vyprodukovalo.

Wolfgang Müller‑Funk
(nar. 1952) je přední rakouský
literární a kulturní vědec, teoretik
a esejista s celoevropským záběrem,
autor mnoha odborných i publicistických textů, například monografie
Die Kultur und ihre Narrative
(Kultura a její narativy, 2002) nebo
souboru literárněhistorických
esejů Komplex Österreich (Komplex
Rakousko, 2009). Jeho texty kombinují silný teoretický fundament
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s profilací na literaturu ve středoevropských kontextech, určovaných
kulturními a jazykovými švy
(Joseph Roth, Robert Musil, Manès
Sperber a jiní). Působí na Vídeňské
univerzitě.
Foto © Nadine Reinagl

Jozef Cseres
(nar. 1961) je estetik umění,
vysokoškolský pedagog, vydavatel a příležitostný kurátor.
Věnuje se zejména problému reprezentace v umění a reflexi intermediálního umění. Je autorem několika knih a mnoha studií, esejů,
recenzí a překladů. Žije v Brně,
kde vyučuje na Filozofické fakultě
Masarykovy univerzity.

vázaná / 270 stran
vychází v listopadu
399 Kč

STEKLÍK

„

Jan Steklík dekonstruoval
mimetické a narativní
metody kresby a udělal z ní
nástroj pro zpochybňování
metafyzických pojmů, definic
a myšlenkových konstrukcí.
Jozef Cseres

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

Česká knižnice

Matěj Lipavský
Genciána

Česká knižnice

Otokar Březina
Básně

Jaroslav Hašek
Moje zpověď a jiné
povídky

Tomáš Pešina
z Čechorodu
Prodromus Moravo
graphiae, to jest Před
chůdce Moravopisu

M AT Ě J L I PAV S K Ý

genciána

„V lomu modrého kamene / barva ještě o kus
hlubší než bolest,“ píše mladý básník a malíř
v jednom z erbovních veršů své druhé sbírky,
jejíž název odkazuje k… Ale to si vnímavý
čtenář jistě rád vyhledá. Podstatné je, že jde
o soubor silné obraznosti, pokus o „dospělé“,
celistvé vnímání skutečnosti i o vyzrálejší víru,
byť nikoli nutně výhradně o víru vertikální.
Platí, že básník hledá především v jemných
(ale i ostrých) lomech všedního života.
Výsledkem je naléhavá „slitina obav i něhy“.
Poezie vztahu, ustavičné, krásné pozor
nosti! Matěj Lipavský (nar. 1985) vystudoval
AVU, je zastoupen v antologii Nejlepší české
b
 ásně 2015. V roce 2016 vydal svůj básnický
debut nazvaný Nika.

Kompletní Březinovo básnické dílo v novém
komentovaném vydání
Vývojově ucelená a filozoficky sevřená poezie
Otokara Březiny (1868—1929) představuje vrchol
metafyzického symbolismu v české literatuře,
v jeho syntetismu a absolutizaci umění jakožto nejvyšší formy duchovní činnosti. Svazek
obsahuje všech pět básnických knih (Tajemné
dálky, Svítání na západě, Větry od pólů, Stavi
telé chrámu, Ruce) spolu s torzem šesté sbírky,
které vytyčují básníkovu cestu od mytologizace bolesti ke stupňované abstraktnosti, od individuální melancholie k nadosobní harmonii.
Texty s oporou rukopisů a starších vydání připravili Jiří Flaišman a Michal Kosák a komen
tářem je doprovodil Josef Vojvodík.

O čem psal Hašek, než potkal Švejka?
Za svého života vydal Jaroslav Hašek (1883—1923)
více než tisíc povídek a fejetonů. Jeho dílo ovšem
není dodnes spolehlivě zmapováno, neboť řada
textů se ztratila a u jiných není autorství zcela
prokázané. Marie Havránková a Milan Jankovič
se soustředili na humoresky a satiry z Haškova
zralého tvůrčího období a v chronologickém
sledu uspořádali povídkový výbor, jímž dokazují rozmarnou různorodost humoristovy
beletristiky i její dobově příznačné inspirační
zdroje. Letos znovu vychází v České knižnici
výbor z Haškovy prozaické tvorby v revidovaném znění spolu s rozsáhlým komentářem
a autorskou bibliografií.

tj. Předchůdce Moravopisu

Prodromus
Moravographiae,
to jest Předchůdce
Moravopisu
Prodromus Moravographiae

Jaroslav
Hašek

Tomáš Pešina z Čechorodu

Moje zpověď a jiné povídky

Otokar
Březina

Moje zpověď
a jiné povídky

Jaroslav Hašek

Básnické spisy

HOST

Otokar Březina

Básně

Tomáš Pešina
z Čechorodu

První moderní vydání barokního spisu
o dějinách Moravy
Systematické vědecké dílo katolického kněze
Tomáše Pešiny z Čechorodu (1629—1680) patřilo po mnoho let k hlavním pramenům poznávání moravských zemských dějin. Jeho latin
ským historiografickým spisům předcházel
česky psaný Prodromus Moravographiae (1663),
přehledný souhrn dat a událostí vztahující se
k Moravě a jejímu okolí, určený především
vzdělaným čtenářům, pro něž byl nejen zdrojem poučení, ale i sebeidentifikace. Ondřej
Koupil a Jiří M. Havlík představují první moderní edici Pešinova Prodromu, kterou opatřili
podrobným komentářem s vysvětlivkami, slovníčkem a rejstříkem.
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