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Nemusíš zrovna milovat fotbal, aby tě Fotbaláci bavili.  
Ale jestli fotbal miluješ, tak tohle jsou knížky právě pro tebe! 

Roberto Santiago
Fotbaláci 

Záhada usínajících rozhodčích
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Roberto Santiago (nar. 1968) je španělský spisovatel, scenárista, režisér 
a dramaturg. Napsal přes dvacet románů pro děti a mládež. Proslavil se 
desetidílnou sérií Fotbaláci (2013), která se ve Španělsku s milionem a půl 
prodaných výtisků stala dětským bestsellerem a byla přeložena do řady 
dalších jazyků. Letos se do španělských kin dostala také filmová podoba 
prvního dílu série. Autor spolupracoval na několika televizních seriálech a 
vyučuje na Cinema School v Madridu. V roce 2017 napsal svůj první román 
pro dospělé Ana (česky Host 2018).  
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Jak může rozhodčí 
usnout uprostřed 
zápasu? A co když 
se to stane ve dvou 
zápasech po sobě?
Jmenuju se Francisco, ale všichni z týmu mi říkají Pešku. Brzo oslavím jedenácté 
narozeniny a právě jdu kopat nejdůležitější penaltu v dějinách Soto Alta.

Fotbalový klub Soto Alto není jen obyčejný školní tým. My jsme mnohem víc. 
Jsme Fotbaláci! Uzavřeli jsme tajnou dohodu: nikdo a nic nás za žádnou cenu 
nerozdělí. Vždycky budeme hrát spolu. Ať se děje cokoli. 

Takže když se teď stalo to, co se stalo, nezbývá nám než jednat a vyřešit tu 
nejpodivnější záhadu v dějinách fotbalu. Dřív než to bude mít strašlivé následky 
pro náš tým. 

Přidej se k nám, bereme kluky i holky!

Pro čtenáře od devíti let

Záhada usínajících rozhodčích je první ze série fotbalových detektivek. Druhý 
díl Záhada sedmi gólů do vlastní branky připravujeme na jaro 2019.
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V této neotřelé a vizuálně působivé sérii se ústrojně propojují 
ilustrace, komiks a  vyprávění, pro které je typický čtenářsky 
přístupný a zábavný jazyk a závratné tempo. Dětští čtenáři si 
knihy rychle velmi oblíbili. 

Europapress.es

Ta myšlenka je ve skutečnosti velice jednoduchá: vzít dvě in-
gredience, fotbal a tajemství, a přidat je do příběhu, jejímiž hr-
diny jsou děvčata a chlapci. A který bude kromě dobrodružství 
pojednávat o základních hodnotách, jako je práce v týmu, re-
spekt a solidarita k těm, kdo jsou odlišní, soužití osob z rozlič-
ných prostředí. Mladí čtenáři tak nejenže stráví příjemné chvíle 
nad knihou, ale naučí se také některé důležité věci, které jim 
mohou být užitečné v běžném životě. 

Roberto Santiago 

Série velice zdařile pěkně kombinuje psaný text a komiks, čímž 
získává na spádu a na atraktivitě. I samo vyprávění z pohledu 
jedenáctiletého kluka je velice blízké malým čtenářům, obje-
vují se v něm slangové výrazy, mnohdy je vtipné a až kousavě 
výstižné. Autor velice dobře charakterizuje jednotlivé postavy. 

Nakladatelství Host 
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Druhý den jsme měli hrát s týmem ze školy Axia, který byl celkem dobrý, ale byl 
zhruba v polovině ligové tabulky a o nic mu v tom zápase nešlo. Byla to naše 
největší šance na výhru, protože příští neděli jsme měli hrát proti Islantille, což 
mělo být mnohem zapeklitější utkání. Islantille taky hrozil sestup, takže bylo 
jasné, že proti nám půjdou naplno. A úplně nakonec nás čekal Santo Ángel, což 
pro nás byl předem ztracený zápas, protože 

Santo Ángel je něco 
jako Real Madrid 
žákovské ligy. 
Bojují o titul a v minulém zápase nám nasázeli šest gólů. 

„Důležité je vyhrát nad Axií,“ kývl jsem. 
„Ty sklapni, Pešku,“ setřel mě Toni. „A abys věděl, pokud se zase bude kopat 

penalta, půjdu na ni já.“ 
„Jo, vážně? A kdo to rozhodl?“ zeptal jsem se.
A pak jsem si všiml, že se na mě všichni dívají. 
A nikdo ani necekl. 
Bylo jasné, že už se o tom spolu bavili. 

„Dobře, jak chcete,“ odsekl jsem. „Jo, a taky mi připadá, že by Filip s Alicí byli 
pěkný pár.“ 

Netuším, proč jsem to řekl. 
Je mi úplně jedno, jestli jsou pěkný pár nebo ošklivý pár, nebo jestli spolu 

chodí nebo dělají cokoli jiného. 
Řekl jsem to proto, abych naštval Toniho. 
Myslím. 
A pak jsem odešel. 
Museli jsme nad Axií vyhrát, a přitom jsme nedělali nic jiného, než že jsme 

se hádali. 
Takhle to nikdy nezvládneme. 
Ten večer mi přišla na mobil zpráva: 
„Sejdeme se o půlnoci na hřišti.“ 
Byla od Heleny.
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Roberto Santiago
Fotbaláci
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