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Barbara Woodová je spisovatelka historických románů a romancí. Narodila se 30. ledna 1947 v Lancashire ve Velké Británii,
ale vyrůstala a dodnes žije v USA.
Po studiu francouzštiny a antropologie na vysoké škole ji okouzlilo cestování. Projela téměř celý svět, poznala řadu zemí 
a bohaté zkušenosti později uplatnila ve své literární tvorbě. V roce 1976 publikovala první knihu, ještě předtím si však
vyzkoušela několik profesí. Nejdéle, téměř deset let, působila jako sestra na chirurgickém oddělení nemocnice v Santa
Monice. Od roku 1980 se věnuje výhradně psaní. Barbara Woodová je brilantní vypravěčka s podrobnou znalostí tematiky,
o níž píše. Než začne pracovat na nové knize, provádí důkladné rešerše a průzkum reálií. Její knihy si získaly čtenáře na
celém světě a každý nový titul vždy patří mezi bestsellery. Publikuje rovněž pod jménem Kathryn Harveyová.

Barbara
Woodová 
Vzdálená
řeka
Schallerovi a newmanovi jsou
odvěkými nepřáteli. když se na
pozemku Schallerových najde
lidská kostra, je zřejmé, že se
jedná o oběť odporného zločinu.
nenávist mezi rodinami vzplane
mohutným plamenem a na denní
světlo se vynoří děsivá tajemství,
kterým by bylo lépe ve věčné
tmě.

Vázaná s přebalem, 
448 stran, 349 kč, 
ean: 9788075435576, 
ISBn: 978-80-7543-557-6

Vyjde 26. 2. 2018

Rozhovor s autorkou na následující straně
Zakoupit můžete zde

https://www.alpress.cz/vzdalena-reka/



Jste velice plodná autorka. Vytvořila jste spousty postav. Jsou
originální, nezaměnitelné, jako v životě. Jak se vám to daří?
Vytvoření postavy může být výzvou. Platí to pro všechny spi-
sovatele. Nemůžete jednoduše zavolat do Central Casting a požá-
dat je: „Pošlete, prosím, veselý, kulatý, dědečkový typ.“ Stereotypy
jsou snadno použitelné, ale své knihy tím zabydlíte dřevěnými lidmi,
kteří rozhodně nezískají čtenářské sympatie. Nabízím řešení.
Udělejte „rozhovor“ se svými postavami! Napište jim seznam otázek
jako kdybyste s nimi chtěli uveřejnit interview. Výsledek vás
překvapí. Například: „Pane doktore Farrowe, můžete nám říci, čeho
se nejvíc bojíte?“ A on odpoví, co to je. Lidé rádi mluví o sobě,
dokonce i vymyšlené postavy. Nevím, kdo tuto techniku vymyslel, ale
funguje to. Strávila jsem mnoho hodin chůzí po koberci a „vyptá-
vala“,  se hrdinek na jejich obavy a slabosti, naděje a sny. Nebo na
to, jaký je jejich cíl v životě. Existuje něco, co stojí v cestě k do-
sažení tohoto cíle? Je něco, co jim vadí morálně nebo duchovně?
Bojí se proto dosažení toho cíle? Nebylo by lepší obrátit se a utéct
před tím? Nebo dosažení cíle je nějakým způsobem obohatí pří-
padně se pozitivně dotkne životů druhých?
Jaké jsou hlavní zásady, které při psaní nemůžete opustit? 
Uvedu jen některé. I když píšu fikci, snažím se držet reality 
a pravdy, protože lidé tištěnému slovu věří. Důležitá vlastnost je
vytrvalost. Pozorně naslouchám kritice a respektuji návrhy na
přepsání některých pasáží. Nepovažuji redaktory za protivníky.
Jsou to lidé, kterým záleží na tom, abych odevzdala co nejlepší

práci. Jsem vděčná, když mě upozorní na něco,
co jsem přehlédla. 
Pamatujete si na své tvůrčí začátky? 
Už v raném věku jsem vyprávěla příběhy. Vzpo-
mínám si, že jsem posadila panenky do řady,  
a to byli mí první posluchači. Knihy jsem si kre-
slila, protože jsem ještě neuměla psát. Ve škole
jsem byla průměrná. Dosažení lepších výsledků

mě bránila touha
pořád něco psát.
Bylo to na úkor sy-
stematického studia.
První knihu jsem na-
psala v šestnácti le-
tech. Měla 300  ruč-
ně napsaných stran.
Romantický příběh
se odehrával ve sta-
rověkém Egyptě 
a když jsem se na ni
po letech podívala,
tak jsem se zhrozila,
jak byla strašná.  
Co předcházelo to-
mu, než jste se sta-
la uznávanou au-
torkou?
Vykonávala jsem mnoho různých zaměstnání. Byla jsem servírkou,
sekretářkou. Nejdéle jsem byla sestrou na operačním sále v nemoc-
nici v  Santa Monice. Spisovatelkou na plný úvazek jsem se stala 
v roce 1980.
To jste už ale měla za sebou první vydané knihy...
Do nakladatelství jsem se vydala poprvé v roce 1976, ale rukopis mi
nepřijali. Nicméně mě redaktor doporučil agentovi Harvey Klin-
gerovi, který hledal nové autory. Ještě v tomto roce jsem prodala tři
rukopisy. 
Píšete romány chronologicky? 
Ne, píšu, jak mně přicházejí nápady. Někdy začnu koncem a pracuji
na něm. Jindy se vracím k jednotlivým kapitolám a předělávám je
podle momentálního nápadu.    (Volně podle zahraničních pramenů)



Li Č’-Čchang
SEDNI SI A NEDĚLEJ NIC

Proč nejsme nikdy spokojení? Proč trpíme stresem a napětím?
Proč sníme o tom, že budeme krásnější, mladší či chytřejší?
Proč se chceme bavit, být bohatí a bez velkých oklik nalézt svou
vlastní cestu? Co je to štěstí? A proč stále hledáme smysl
života? Na všechny tyto otázky má Li Č’-Čchang jednoduchou
odpověď: „Sedni si a nedělej nic.“

Li Č’-Čchang učí až překvapivě snadnému umění – lehkosti bytí
a uvolněnosti. Jednoduché cviky vám pomohou nalézt v sobě
vnitřní klid a rozpustit tělesné i duševní napětí.

Jednoduchými cvičeními se naučíte lehce uvolnit a aktivně rela-
xovat „jako zvadlá květina, která – jakmile ji znovu zalijeme – 
se znovu napřímí“. Cviky vycházejí z tisíciletých technik slavných
mistrů. Mistr Li je pokračovatelem tohoto kdysi tajného umění
své rodiny ve dvacáté první generaci. V jeho sedmi lekcích
objevíte lehkost bytí prastarých učení Dálného východu.
Dopřejte své duši trochu prázdnin – pomůže vám to nabýt
(možná trvalý) klid a vyrovnanost.

Alberto Villoldo
NÁVRAT DUŠE

Psycholog a lékařský antropolog dr. Alberto Villoldo vysvětluje
léčení mimo čas a prostor. Ukazuje, jak lze vstoupit do bezčasé
přítomnosti a uzdravovat události, které nastaly v minulosti, a jak
můžeme opravit svůj osud a změnit jeho průběh v životní před-
určení. V knize poskytuje způsoby, jak léčit sama sebe a své blízké
s využitím praktik šamanů na území amerického kontinentu.

Dávní šamani tomuto způsobu terapie říkali „cestování“. V této
knize se dozvíte, že naše duše se skládá ze čtyř komnat, stejně
jako naše srdce sestává ze čtyř komor. V první komnatě odložíte
vzpomínky na zranění, která vás odklonila od vašeho životního
predurčení; ve druhé odkryjete všechna svá omezující přesvědčení
a představy, což jsou smlouvy vaší duše, jež jste uzavreli v době,
kdy jste ji po částech ztratili; ve třetí komnatě získáte zpět duševní
rovnováhu a důvěru a díky tomu dosáhnete úplnosti; a ve čtvrté se
rozpomenete na povolání a poslání, které je v tomto životě vaším
skutečným předurčením. 

Richard Bartlett
MATRIX ENERGETICS
věda a umění transformace

Jan van Helsing
Dr. Dinero
KNIHA ZA MILION

Ulja Krautwald
Christine Li
CESTA CÍSAŘOVNY
manuál úspěšné ženy

https://www.kosmas.cz/knihy/222343/sedni-si-a-nedelej-nic/

https://www.kosmas.cz/knihy/207186/navrat-duse/

Rozhovor s autorem na další straně



Kdo je to šaman? 

Šamani byli a jsou jednotlivci,
kteří vám mohou pomoci vrátit
se k vaší vlastní podstatě. 
Šaman zprostředkovává spo-
jení mezi viditelným a nevi-
ditelným světem. To zahrnuje
přímluvu u předků, schopnost
žít v rovnováze s přírodou,
ovlivňovat počasí, plodnost
plodin, životních cyklů a po-
skytovat služby v souvislosti
se zásadními cykly života člo-
věka. Dokáže rozpoznat, kte-
ré staré modely a události ma-
jí vliv na vaše současné zdra-
ví, případně za kterou nemocí
stojí. Šamanští léčitelé pomá-
hají vytvářet zdraví trvající celý
život, jehož délka bude odpo-
vídat délce života šamanů. 

Jak jste se stal šamanem? 

Jsem lékařský antropolog a vždycky jsem měl pocit nadřa-
zenosti, jako všichni západní lidé, nad těmito primitivními spo-
lečnostmi, dokud jsem nezjistil, že nikoli ony, ale my jsme
primitivní. 
Věřím, že všichni jsme napojeni na Ducha, a když na něho
dokážeme reagovat, můžeme se vydat na lékařskou cestu –
cestu šamanů.  Poznáme na ní podstatu krásy, která spočívá
v uzdravení, službě všem bytostem včetně rostlin, zvířat a lidí.
Je to volání, které všichni uslyšíme, budeme-li správně nala-
děni. 

Cítil jste někdy
konflikt mezi dávný-
mi znalostmi šama-
nismu a moderními
způsoby myšlení?

Nikdy. Osvojil jsem si
dostatek vědeckých
poznatků, abych po-
chopil, co dělají ša-
mani. Dnes zvláště
psychologie potvrzuje
platnost starověkého
učení o moudrosti,
které šamané  vypra-
covali před tisíciletími.

Západní medicína
popisuje 14 000 ne-
mocí a patologic-
kých stavů. Jak to
mají šamané? 

V šamanismu existuje pouze jedna choroba: „odpojení od
přírody a od Ducha.“ Při léčbě tak musíme začít u naší vnitřní
podstaty. Nedokážeme rozlišit lidi, kteří nám chtějí pomáhat
od těch, co nám ublížují. Pod vlivem špatných lidí se ztrácí
láska, což narušuje i schopnost spojit se s naší vnitřní pova-
hou, a to komplikuje i chování navenek. 
Nerovnováha v naší mikroflóře způsobuje změny nálady 
a vede k úzkostem. Málokoho také napadne, že chceme-li
zlepšit svět, nepůjde to bez toho, aniž bychom pracovali na
zlepšení našeho zdraví. Můžeme začít sami s přírodou, která
žije uvnitř nás. Devadesát bilionů dalších bytostí – to je to, čím
jsme. Musíme se k nim chovat citlivě, vždyť existují už kolem
dvou miliard let. Vyhubíme-li je antibiotiky, pesticidy a sa-
charidy, sáhneme si i na naši existenci. 

Psycholog, lékařský antropolog Alberto
Villoldo a známý šamanský léčitel, nabízí
podmanivý příběh. Jeho cesta začala 
v amazonském deštném pralese, když se
vydal za poznáním starých šamanů.
V divočině nejprve slyšel něco jako sym-
fonickou báseň v podání mnoha tvorů. Pak
nastalo ticho. Bylo v tom něco zlověstné-
ho, dávala mu tím džungle najevo, že sem
nepatří? Až po patnácti letech výzkumů 
v Amazonii a studia umění andských šama-
nů doktor Villolda ucítil, že ho džungle při-
jala..., že sem patří. 
Nyní doktor Villoldo učí lidi, jak pečovat 
o svá těla, aby odolávala nemocem, rychle
se léčila a pomalu stárla. Využívá k tomu
šamanské rituály. 

Alberto Villoldo, Ph. D. (28. května 1949),
psycholog a lékařský antropolog se zabývá
výzkumem přírodní léčby v oblasti Amazonie
a praktikami šamanů z kmene Inků.
Pracoval jako mimořádný profesor na Státní
univerzitě v San Francisku. Během svého
působení založil Laboratoř biologické
samoregulace pro výzkum vlivu mysli na
psychosomatické zdraví a nemoci lidí. 
Dr. Villoldo dále založil společnost The Four
Winds Society, kde vyučuje zájemce z USA
a z Evropy praktikám šamanské energetické
medicíny



Dospěl jste k poznání, že šaman je k dispozici všem,
pokud přijmeme odpovědnost, která s tím souvisí...

Přesně. Existuje dohoda, kterou šaman má s Duchem, což
jsou neviditelné zákony přírody. Když šaman zavolá, Duch
odpoví, Duch se objeví. Může jít o léčení, nebo přináší
rovnováhu rodině, manželství, komunitě nebo samotné Zemi.
Ale existuje i druhá část dohody, stejně důležitá. Spočívá 
v tom, že když Duch zavolá, šaman se musí ukázat a reago-
vat. Dohoda představuje jedinečný vztah, který má šaman 
s životem, ve kterém je všechno posvátné. Posvátnost všeho
se stává vedoucím principem šamanismu. Mým závěrem je,
že my všichni máme nejen schopnost a dar, ale doslova
zodpovědnost stát se dnes správci Země. Stát se správci 
a stát se šamany.

Zjevná otázka, kterou většina lidí z laického západního
světa bude mít, jak se to děje?

Abychom se stali šamany, musíme si uvědomit naše vnitřní
nebo duchovní procesy a musíme se vydat na vlastní léčeb-
nou cestu. Klasicky je cesta šamana cestou raněného léčitele.
Je to cesta člověka nebo ženy, transformující se v procesu
uzdravování v důsledku zranění, bolesti, zármutku, slabosti
nebo smutku, do zdroje síly. Takže to, co předtím žilo v jednom
jako hluboké zranění – buď emocionální nebo fyzické zranění
– se nyní stává šamanskou základnou moci. A základem
soucitu a empatie. Vím, jak ublížíš, protože vím, co má bolet.
Takže je důležité, aby se šaman pustil do vlastní léčebné
cesty.  

Alopatická medicína představuje západní model léčby.
Samozřejmě ji nelze zatracovat, protože v mnoha případech
zachraňuje život, i když mnohdy léčí jen příznaky nemoci.
Šaman používá jiné formy, které zahrnují hlubokou osobní
transformaci. Zapojování se do vlastní léčebné cesty je
základním faktorem pro to, abyste se stali šamany. 
Učte se a hluboce se seznamte s vaším vnitřním světem.
Šaman cestuje zkušeností, znalostí a sílou. U nás na Západě
ji moc neznáme, protože nám ji zakazuje naše mytologie.
Všichni si dobře pamatujeme, co se s námi stalo, když  jsme
ochutnali ovoce ze stromu poznání. 

Mluvíte o mýtu o Adamovi a Evě?

Ano. Byli jsme vyhoštěni z Rajské zahrady. Z našeho při-
rozeného stavu, ve kterém jsme žili v souladu s přírodou.
Mluvili jsme se stromy, se zvířaty, s řekami a s Bohem. 
A zvířata, řeky a mraky se k nám pak obrátily zády.

Zmínil jste třeba komunikaci s řekou. Jak se to děje?

Šamani jsou velmi pozorní pozorovatelé přírody. Inkové byli
například mimořádní astronomové a architekti. Postavili města
v oblacích, jako Machu Picchu, a rozpoznali stejné přírodní
zákony, které my jsme mnohem později zahrnuli do fyziky.
Například uznávají druhý termodynamický zákon, který je
zákonem entropie. Naše uzdravení musíme najít uvnitř
přírody, uvnitř Ducha. Potom můžeme přestat být oběťmi
našeho dětství, naší kultury, naší doby a měnit svět k lepšímu.

(Ze zahraničních pramenů)



Nakladatelství BráNa, Jankovcova 18/938, 170 37 Praha 7, 
e-mail: info@brana-knihy.cz, www.brana-knihy.cz

Milan Macho
KopačKy 
a zlatoKopKy
po čtenářsky úspěšném thrilleru Fotbal 
v drápech smrti přichází známý autor, bývalý
sportovní novinář Milan Macho (kniha Sparta-
Slavia: Rivalové navěky) s dalším napínavým
příběhem opět z fotbalového zákulisí, kde se
daří intrikám a podvodům. Jak napovídá
podtitul akční fotbalový erotikon, tentokrát se
hrdinům zamotá život také kvůli oblibě v ero-
tických hrátkách, autorem poutavě vylíčených.
Úspěšný trenér má problémy v manželství 
i v profesi, kde ho vedení klubu nutí k podvodu,
s nímž on nesouhlasí. Mladému, talentovanému
fotbalistovi se líbí život v přepychu. ačkoliv se
manželka stará o jejich dvě malé děti, pořídí si
milenku a vybourá se s ní opilý v autě. Jeho
manželství se hroutí. třetího hrdinu, brankáře
mužstva, sbalí modelka s poněkud kuriózní
preferencí při sexu a částečně zásluhou bul-
váru se zjistí, proč tomu tak je. V závěru se děj
mění až ve frašku; všichni tři hrdinové se snaží
uspořádat své životy a při tom dochází 

k nečekaným tragikomickým rozuzlením.
Vázaná, 256 stran, 249 Kč, ISBN 978-80-7584-015-8

http://www.brana-knihy.cz/kopacky-a-zlatokopky.html?___SID=U
Zakoupit můžete zde

VIDEO 
https://youtu.be/0LEmjK4ILdc
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Haugner si důležitě prohrábl husté
vlasy, povolil si kravatu a rozepnul
horní knoflík u košile. „Edo, je to
taková choulostivá věc,“ začal
ředitel. „Naprosto nestandardní

záležitost… Nikdy bych si
nepomyslel, že tě o něco takovýho
požádám… Nevěřil bych, že tě o

to budu nucen požádat,“
zdůraznil to slovo nucen,

„protože vím, že
je ti to proti
srsti…“ A farize-
jsky dodal:
„Stejně jako
mně.“

Strnad zvědavě
zvedl obočí.

„Ta choulostivá si-
uace, Edo, spo-
čívá v tom, že 

v neděli musíme
prohrát,“ řekl ředitel 
a pohledem těkal vy-

soko nad trenérovou
hlavou, někde až u stropu.

Šokovaný Strnad řekl: „Slyším dobře?
Snad potřebujeme vyhrát…“

„Ne, my naopak nesmíme vyhrát!“
„To si děláš srandu? Co to je za blbost?“
Strnad pohlédl do ředitelových očí
skoro vyděšeně a s otevřenou

pusou, že by do ní vjel
vlak jako do tunelu, 
a několikrát nevěřícně

zavrtěl hlavou.
„To není blbost, to je zkurvená realita!“ 
Haugner měl ve fotbale už leccos za sebou,
kupoval zápasy, korumpoval rozhodčí, ale
nemohl si vzpomenout, že by trenéra svého
klubu přemlouval k sebevraždě vlastního mužstva. 

„Ty ses zbláznil!“ zvýšil hlas
Strnad. 
„Zatím ještě ne… Já vím, je 
to masakr, ale nemůžu jinak.“
„Jak to, že nemůžeš?“
„Co mám dělat, když to starej
chce a trvá na tom? On je tady šéf,
jeho zásluhou tady jsme i my, živíme
se fotbalem, kterej nás baví, a živíme se sakramentsky
slušně.“
„Můžu se jen domýšlet, co za tím je…“
Tvrďák Haugner přezbrojil na prosebný pohled. „Nemusíš
nijak složitě spekulovat, prostě obchodní zájmy našeho
majitele… Podrobnosti nevím, jenom mi řekl, že jde o velikej
byznys, a že když bude třeba, postará se o to, aby se nám ty
body vrátily jinak.“
„To je kravina, sám to musíš cítit…“ Strnad nebyl naivka, léta
se pohyboval po ligových trávnících, jako hráč poznal různé
korupční tlaky podložené tučnými úplatky. Co já z toho budu
mít? Zeptal se sám sebe v duchu. Postavím béčko – všichni
si budou ťukat na čelo, že mi hráblo. Potřebujeme body a já
vyvádím takový voloviny! A až se to někomu tady bude hodit,
otočí to proti mně. To nepřichází v úvahu.
Haugner ho pozoroval a odhadoval, co mu šrotuje v hlavě. 
„A jak to mám, kurva, zařídit?“ vyhrknul trenér. 
„To už je na tobě, seš dostatečně zkušenej. Tak prostě ně-
který hráče necháš odpočívat…“
„To fandům těžko vysvětlím.“
„Vymluvíš se, že jsou zranění, že nás skolila marodka.“
„A to mám těm klukům na schodech podrazit nohy? Nebo se

na ně v šatně zřítí strop? Nebo zaneseme do kabiny
nějakou infekci, namícháme jim do pití projí-

madlo?“
„Neblbni, seš dospělej…“
„Co si o mně kluci pomyslí?“
„Věřím, že jim to dojde,“ řekl Haugner. 
„Budou si myslet, že jsem cvok.“
Ředitel se zadumal, vypadal při tom důležitě
jako profesor Fermi před rozbitím atomu.

„Stanovíš taktiku, která prostě tentokrát nevyjde,
nebude úspěšná…“

Milan Macho, Pražák křtěný Vltavou (1947), je spisovatel, publicista a novinář zabývající se
převážně tématikou z fotbalového prostředí. Vystudoval doktorát na Fakultě žurnalistiky University
Karlovy. Jako sportovní novinář se zúčastnil několika fotbalových mistrovství světa, evropských
šampionátů, stovek mezistátních utkání a zápasů evropských klubových soutěží. Byl předsedou
Klubu sportovních novinářů, šéfredaktorem časopisů Stadión a Hattrick, redaktorem deníků
Svobodné slovo a Mladá fronta DNES, externě spolupracoval s Československou televizí, TV Nova
a FTV Prima. V současnosti se na volné noze věnuje psaní literatury faktu a beletrie. V roce 2012
obdržel Cenu Miroslava Ivanova za literaturu faktu.
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Philippe Favre
1352 V PlAmEnEch
román o lékaři jménem Guillaume Perronet, jenž
ve čtrnáctém století působil v kantonu Valais 
a postavil se do čela vzpoury proti bezpráví 
a tyranskému vládnutí biskupa Guicharda tavela 
i proti vojenským zásahům savojského hraběte.
Zastání našel v osobě Karla iV., římského císaře 
a českého krále. Phillippe Favre vykreslil
velkolepý historický román hodný Alexandra du-
mase staršího; napínavý, romantický a vtipný
příběh zalidněný hrdiny fiktivními i historicky
doloženými, již se vydávají po pěšinách vinoucích
se k vrcholům Alp i po cestách vedoucích okou-
zlující krajinou údolí rhôny, plnou opevněných
hradů, kostelů, usedlostí a vinic.

Překlad: tomáš havel
Vázaná, 380 stran, 398 Kč, EAn: 9788025723357

https://www.kosmas.cz/knihy/234090/1352-v-plamenech/¨

Václav Grubhoffer
ZdánliVá smrt
noční můra osvícenské Evropy
téma zdánlivé smrti, jejíž možnost děsila naše
předky ještě v první půli minulého století (a některé
jedince možná děsí dosud), téma, jímž se histori-
ografie na západ od našich hranic zaobírá už delší
dobu, rezonovala zatím jen slabě v prostředí české
historiografie. tuto mezeru velmi zdařile vyplňuje
Václav Grubhoffer, který ve své publikaci navazuje
na svůj dosavadní výzkum a publikační činnost,
která se setkává s mimořádně kladným ohlasem.
Autor se v existující historiografické produkci velmi
dobře orientuje, navíc má mimořádně šťastnou
ruku při výběru pramenů. díky jejichpečlivé kritice
a originální interpretaci vznikla práce, která
nesporně osloví jak odbornou, tak laickou ve-
řejnost, neboť čtenáře přesvědčí, že téma zdánlivé
smrti není jen tématem „vampýrské“ literatury, ale
může být i tématem solidního vědeckého výzkumu.

Brožovaná, 324 stran, 389 Kč, EAn: 9788090683235
Kniha byla vydána ve spolupráci s nakladatelstvím městská knihovna Polička.

https://www.kosmas.cz/knihy/240578/zdanliva-smrt/
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Liv Constantine
POSLEDNÍ PANÍ PARRISHOVÁ

Lux Lysanderová je uhoněná svobodná matka a špat-
ně placená servírka. Před totálním zhroucením ji
zachrání nabídka rodičů, aby si na dva týdny vyjela
někam do přírody, že se jí postarají o čtyřletého
syna.
Lux vyrazí tábořit do místa zvaného Měsíční údolí 
a užívá si volnosti. Uprostřed noci ji probudí zima, 
a když vyjde ze stanu obklopuje ji hustá mlha, z níž 
v dálce problikává světlo. Vydá se tím směrem a na-

jednou se ocitá na prosluněné louce uprostřed skupiny lidí, jejichž oblečení, způsob
mluvy i chování působí dojmem, jako by byli z jiných časů.
A pak si Lux uvědomí, že oni jsou z jiných časů.
Ocitla se v idylické komunitě, žijící v naprostém odloučení od světa. Jakmile v ní
odezní šok, že se přesunula časem na začátek dvacátého století, začne si Lux užívat
přirozenosti a nekomplikovanosti zdejšího života. Stres a vypětí moderní doby se
rozplývají, namísto nich nastupuje klid a nebývalá energie.

Překlad: Hana Čapková
Vázaná, 440 stran, 349 Kč, ISBN: 978-80-7498-254-5

https://www.dominoknihy.cz/napeti/posledni-pani-parrishova

Zakoupit můžete zde

Získali jste všechno, co jste kdy chtěli? A je to takové, 
jak jste si představovali? Opravdu?

Rozhovor s autorkami na další straně
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Někde jste zmínily řeckou babičku
a její poutavé vyprávění. Byly to
jediné základy, které jste získaly 
v rodině pro svou spisovatelskou
dráhu?
Ano babička byla skvělá vypravěčka. Její příhody jsme přímo hltaly a
vůbec jsme nepřemýšlely o tom, zda je skutečně prožila nebo si je
vymýšlí. Kromě toho jsme vyrůstaly obklopeny knihami. Naše matka
nás každý týden vodila do knihovny. Četly jsme postupně stejnou
knihu a pak si o ní povídaly. Později jsme se začaly bavit i o psaní 
a jak moc by se nám líbilo stát se spisovatelkami. Koupily jsme si
knihu o tom, jak napsat román a podle ní  í začaly psát.  Jednou týdně
jsme si vzájemně přečetly jednu kapitolu. Při této rychlosti to trvalo
rok, než jsme se dostaly zhruba do poloviny chystaného románu. Ale
to už jsme si osvojily určitý pracovní rytmus a psaly denně od devíti
hodin do tří odpoledne. A tak jsme dokončily první verzi knihy.
Zkusily jste také něco napsat samy?
„Ano, ale zjistily jsme, že společná práce nás baví víc,“ říká Valerie.
„Spolupráce je neocenitelná. Příběh je mnohem bohatší, když o něm
hodně diskutujeme, týká se to i charakterů postav, zápletek děje.
Spisovatelé si také mnohdy stěžují, že se při práci cítí osamělí, což my
ne. Někdy máme se sestrou na některé věci odlišný názor, ale to jsou
jen detaily. Rozhodně má naše společné psaní víc výhod než
nevýhod.“
Jak jste si zorganizovaly práci?
Rozdělily jsme si ji. Valerie napsala většinu zápletek kolem Amber
Pattersonové a Lynne vše, co se týká Daphne Parrishové.
„Postupujeme dost spontánně. Když objevíme některé nesrovnalosti,
opravíme to později," říká Lynne.  „Nedržíme se důsledně osnovy
knihy, svazovalo by nás to,“ poznamenává Valerie. „Ale už dopředu
jsme dohodnuté na příběhu a postavách, jejich zázemí, minulosti, kde
žily. Když v něčem spolu nesouhlasíme, tak o tom přemýšlíme 
a nakonec použijeme řešení, které je pro příběh vhodnější. Bydlíme
od sebe daleko, proto si denně voláme a konzultujeme, co jsme
napsaly. Když se sejdeme osobně, třeba na rodinné dovolené, knihu
uspořádáme a doladíme detaily. 

Máte některé autorské vzory?
VALERIE: Agatha Christie. Byla bri-
lantní a neskutečně plodná. 
LYNNE: Stephen King – když jsem se
vyrovnávala ze zklamání po odmítnutí

mých prvních rukopisů, byl to jeho příběh, který mi dal naději. Kdesi
jsem se dočetla, že svou pracovnu oblepil odmítavými dopisy, které od
nakladatelů obdržel v průběhu let.
Kde rády čtete?
VALERIE: V pohodlné židli v mé zimní zahradě. Ze dvou prosklených
stěn vidím na stromy a slunečnou oblohu. Je to dokonalá místnost.
LYNNE: V pokoji s krbem ve velkém červeném křeslem ve
společnosti mého psa. V létě čtu hlavně na pláži
Kdy jste se rozhodla stát se spisovatelkou? 
VALERIE: Když jsem si přečetla román Penmarric od Susan
Howatch.
LYNNE: Nedokážu určit jediný okamžik, ale vždy jsem ráda četla a ve
škole mě bavila angličtina. Přišlo to postupně, až mně bylo jasné, že
jiná cesta pro mě není.
Jakou knihu preferujete – vázanou, brožovanou nebo audiokni-
hu?
VALERIE: Vázanou, ale příležitostně si ráda poslechnu i audioknihu.
LYNNE: Rozhodně vázanou. 
Jak píšete?
VALERIE: Na počítači. Neumím si představit, že bych myšlenky
dokázala tak rychle zaznamenat perem na papír. 
LYNNE: Na počítači.
Čím byste byla, kdybyste se nestala spisovatelkou?
VALERIE: Zpěvačkou.
LYNNE: Herečkou.
Které místo byste nejraději navštívila? 
VALERIE: Jsou dvě. Zanzibar a národní park Serengeti v Tanzánii.
LYNNE: Vídeň.

(Ze zahraničních pramenů)

Liv Constantine je pseudonym sester Lynne
Constantine a Valerie Constantine. Odděleny
hranicemi tří států, tráví hodiny u Skype nebo si
vyměňují e-maily. Spojují je nejen rodinné vztahy,
ale i schopnost vytvářet dramatické příběhové linie.
Poslední paní Parrishová je jejich debutový thriller.

Společné psaní
nás baví...
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Vázaná, 384 stran, 399 Kč, 
ISBN: 978-80-7390-787-7 



VYŠEHRAD
NAKLADATELSTVÍ ■ PUBLISHERS LTD.

SPOL.
S R.O.

VÍTA NEjEDLéHO 15, 130 00 PRA HA 3
TEL./fAx: 224 221 703
info@ivysehrad.cz I www.ivysehrad.cz

Marcel Pagnol
Jak voní tymián
Další, již 5. vydání nejznámějšího Pagno-
lova díla. Pagnolovo vzpomínkové vyprá-
vění dovolí čtenáři vstoupit do rodného 
autorova kraje Provence, bujné a pře-
krásné přírody, kde pod jižním sluncem 
kvete levandule a tymián dorůstá do výš-
ky člověka. Pagnol napsal tyto nezapo-
menutelné vzpomínky, když už překročil 
šedesátku, a přesto se dokázal podívat 
na svět mladýma očima chlapce, který 
i věci docela obyčejné dokázal vnímat 
jako vzácné a neopakovatelné okamžiky.
Váz., 576 s., 398 Kč

Renáta fučíková
molière &
7 převyprávěných her v historic-
kých souvislostech
Po velkém úspěchu výpravné knihy 
Shakespeare přichází R. Fučíková s dru-
hým svazkem z ediční řady Největší dra
matici. V této bohatě ilustrované knize 
přibližuje sedm slavných francouzských 
divadelních her sepsaných v 17. století. 
Pět Molièrových her podává autorka jako 
rozverný komiks, zbylé hry Pierra Corne-
illea a Jeana Racina vypravuje. V historic-
kých textech, které jednotlivá dramata 
doplňují, se před čtenářem odvíjejí nejen 
dějiny Francie, ale dozvíme se i o výtvar-
ném, hudebním i divadelním umění, ar-
chitektuře, o módě, kuchařském umění 
a zábavě v té době. 
Váz., 192 s., 398 Kč

františek Kalenda
Zlomený král
Detektivní příběh z doby Karla IV.
Druhý díl trilogie se odehrává poblíž hra-
du Lichnice, kde byl těžce zraněn český 
a římský král Karel IV. Na lékaře Siegfrie-
da připadá nelehký úkol panovníka za-
chránit. A zároveň přežit v nehostinném 
prostředí Železných hor, kde zjišťuje, že 
nemůže věřit ani vlastním přátelům, na-
tožpak příslušníkům intrikami prolezlého 
panovníkova dvora. 
První díl Vraždy ve znamení hvězdy ob-
držel čestné uznání od České asociace 
autorů detektivní literatury.
Váz., 208 s., 248 Kč

jerome Klapka jerome
náruživý tenista
Zažíváte někdy záhadné nebo nevysvětli-
telné věci, přijde k vám občas na návštěvu 
duch? Pokud ano, pak jsou duchařské 
povídky autora oblíbeného románu Tři 
muži ve člunu pro vás to pravé. Povíd-
ky překypující fantazií a důvtipem, jsou 
okořeněné záhadnými zážitky a humo-
rem. Čtenáře baví už spoustu let a bu-
dou je bavit, dokud si zachovají mladého 
„ducha“.
Váz., 112 s., 188 Kč

john Hart
želeZný dům
Johna Harta, dvojnásobného nositele 
prestižní Ceny Edgara Allana Poea, již 
znají naši čtenáři díky thrilleru Tíha ne
návisti. 
Thriller Železný dům je pojmenován po-
dle sirotčince, kde žijí děti, obklopené 
neci telností a lhostejností dospělých, vy-
dané napospas šikaně. Neduživý Julian 
přežívá jen díky odolnějšímu bratrovi Mi-
chaelovi, který ho bezvýhradně brání. 
Oba bratři se za dramatických situací se-
tkávají po třiadvaceti letech a stejně jako 
kdysi musí silnější bojo vat za záchranu 
slabšího. A vydat se na místo, před nímž 
celý život utíkali – do Železného domu. 
Váz., 416 s., 368 Kč 

Li Po
měsíc nad průsmykem
Čínská poezie bývá stručná, a přesto do-
káže probudit fantazii, přiblížit čtenáři 
niterné pocity, slova jako by vyzařovala 
odstíny barev a dokázala vyvolat neo-
pakovatelnou náladu. A právě v tom je 
mistrem nejznámější básník staré Číny, 
básník osmého století – „Zlaté doby čín-
ské poezie“ – Li Po. Z čínského originálu 
přeložila Marta Ryšavá. 
Váz., 464 s., 298 Kč

první pomoc při špatné náladě
Dárkové publikace s citáty a vtipy s roztomilými barevnými obrázky 
domácích mazlíčků

psí 
terapie
Váz., 96 s., 
188 Kč

kočičí 
terapie
Váz., 96 s., 
188 Kč

Martin Veselovský, Tomáš Holub
Biskup na snowBoardu 
Rozhovor Martina Veselovského, redak-
tora, moderátora, spoluzakladatele inter-
netové televize DVTV a držitele několika 
Novinářských cen, Ceny Karla Havlíčka 
Borovského a Ceny Ferdinanda Peroutky 
s Tomášem Holubem, prvním vojenským 
kaplanem, účastníkem mezinárodních 
mírových misí IFOR/SFOR v bývalé Jugo-
slávii, vyjednávačem církevních restitucí 
a současným plzeňským biskupem, nejen 
o aktuálních otázkách církve, ale i o jeho 
osobním životě. Váz., 128 s., 248 Kč

Při nákupu v expedičním skladu– slevapro jednotlivce 20% I na www.ivysehrad.cz – sleva 15% 
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Amor Towles
PrAvidlA zdvořilosTi

Čtenáři i kritikou oslavovaný román z prostředí newyorské smetánky
třicátých let minulého století, který dává vzpomenout na to nejlepší 

z děl F. scotta Fitzgeralda

Pětadvacetiletá Katey nemá na konci roku 1937 příliš důvodů k oslavám, a tak si s kamarád-
kou naplánuje klidný silvestrovský večer v zapadlém jazzovém baru. Náhodné setkání 
s úspěšným bankéřem Tinkerem, který v baru hledá svého bratra, jí však naprosto změní
život. od onoho osudného silvestra pak sledujeme Kateyinu klikatou cestu mezi newyor-
skou smetánku, poznáme pozlátko i bídu „lepší společnosti“ a nahlédneme do duše ne-
obyčejné dívky s ještě neobyčejnějším osudem.
Amor Towles se v románu Pravidla zdvořilosti pokouší o zdánlivě nemožné – očima ženy 
v něm probouzí dávno zaniklý svět se všemi jeho nepsanými zákony a zásadami, které
něžnému pohlaví nedávaly příliš šancí na seberealizaci a úspěch. období třicátých let
minulého století se mu však daří vykreslit s obdivuhodnou živostí a čtenář se zvědavostí
sleduje, kam až se Katey za pomoci šťastných náhod i vlastních schopností podaří vy-
stoupat.

z anglického originálu přeložila Julie Tesla
vázaná, 352 stran, 348 Kč, EAN: 9788074298967 

http://www.ivysehrad.cz/kniha/pravidla-zdvorilosti/
Zakoupit můžete zde

Více
na následující straně
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Americký spisovatel Amor Towles si počkal a svou prvotinu
publikoval teprve dlouho po čtyřicítce, kdy už měl za sebou
manažerskou kariéru. Jeho přitažlivé, kultivované retro
PRAVIDLA ZDVOŘILOSTI se stalo literární a komerční senza-
cí. Zavádí nás do New Yorku silvestrovské noci roku 1937, kdy
hospodářská krize byla již zažehnána a druhá světová válka
ještě nezačala. V baru na Manhattanu dochází k fatálnímu
setkání dvou mladých přítelkyň s neodolatelným mužem 
v „kašmírovém kabátě, s bezvadným windsorským uzlem
vykukujícím z límce košile šité na míru.“ Tím je odstartována
jízda hodná Nicka Carrawaye z Velkého Gatsbyho či „takového
krásného páru“ Francise Scotta Fitzgeralda a jeho ženy Zeldy.
Z každé kapitoly, z každé stránky dýchá atmosféra starého
dobrého, tedy předválečného New Yorku a také to, že Amor
Towles je do tohoto města a do této doby opravdu zamilován.
Jeho román je nejen velmi umně a uměřeně vyprávěným
atraktivním příběhem, ale i milostným vyznáním New Yorku
swingových let a především F. S. Fitzgeraldovi.

Vypravěčkou příběhu je mladá písařka Katey, která si hledá
svou vlastní verzi amerického snu. Díky setkání s „oprav-
dovým gentlemanem“ bankéřem Tinkerem Greyem  se stane
aktérkou komplikovaného milostného trojúhelníku privi-
legovaných, z něhož nevyvázne bez jizev. Právě na její
postavě Towles demonstruje situaci pracujících žen před
válkou, značně limitovaných prosadit se v mužském světě.  
Amor Towles je autorem velmi sečtělým a neváhá to v románu
ukázat, při výstavbě PRAVIDEL ZDVOŘILOSTI dokonce
používá klasická díla. A tak tu najdeme mnohé citace či aspoň
narážky na díla Virginie Woolfové, E. M. Forstera, Marka
Twaina, Ernesta Hemingwaye, Henryho Davida Thoreaua či
Gertrudy Steinové.
Když Katey začne pracovat jako asistentka v nakladatelství,
pronikáme do literárního světa ještě více. Hlavní hrdinka pořád
něco čte, tituly, které nějak osvětlí či rozvinou to, co se právě 
v PRAVIDLECH ZDVOŘILOSTI děje. V jedné pasáži tak Katey
přemítá třeba takto: „Časem jsem si však uvědomila jednu věc
– i kdyby mi můj život připadal sebežalostnější, mám-li po
dočtení kapi¬toly nějakého Dickensova románu chuť přejet
svoji zastávku a číst dál, pak se všechno určitě v dobré obrátí.“

Kdo si přečte PRAVIDLA ZDVOŘILOSTI, jistě se do
způsobu vyprávění Amora Towlese zamiluje. Naštěstí
na český překlad jeho dalšího románu Gentleman 
z Moskvy (k této knize chystáme s autorem rozhovor)
nebude muset díky nejbližšímu Velkému knižnímu
čtvrtku čekat dlouho.

Amor Towles (1964) je oceňovaný současný
americký spisovatel původem z Bostonu. Než se
vrhl na romanopiseckou dráhu, strávil více než
dvacet let na vysoké manažerské pozici v in-
vestiční firmě na Wall Street. Neustálé cestování
po celém světě za klienty mu poskytlo tolik
potřebnou inspiraci a zkušenosti.
Na svém kontě má zatím dva romány, které
vyvolaly ve světě ohromný čtenářský ohlas 
a sklidily mnoho pozitivních recenzí. První z nich
právě držíte v ruce – kniha Pravidla zdvořilosti
(Rules of Civility) vyšla poprvé v roce 2011 a zá-
hy se objevila na předních příčkách žebříčků
bestsellerů prestižních amerických listů New
York Times či Los Angeles Times. Deník Wall
Street Journal a magazín Atlantic Towlesův
román označily za nejlepší knihu roku 2011.
Towlesův druhý román s názvem Gentleman 
v Moskvě (A Gentleman in Moscow) nakladatel-
ství Vyšehrad vydá letos v březnu v rámci
Velkého knižního čtvrtka.



První březnový víkend bude opět 
ve znamení knih!

Nakladatelé všech žánrů z celé České republiky představí novinky, a to nejzajímavější z knižní
produkce na 8. Ostravském  knižním  veletrhu na výstavišti Černá louka v Ostravě.

Budou se zde prezentovat nejrůznější nakladatelství, vydavatelství a kulturní organizace města Ostravy jako je Knihovna města Ostravy,
Moravskoslezská vědecká knihovna a Česká televize. Mezi známými osobnostmi, které letos na knižním veletrhu vystoupí, budou
například Michal Viewegh, Ivona Březinová, Karin Babinská, Arnošt Vašíček, Václav Chaloupka, Sandra Vebrová, Kateřina Winterová,
Markéta Hejhálková, Eva Tvrdá, Tereza Salte a mnoho dalších.

Tématem pro letošní rok je Dětská kniha!
Na veletrhu bude mít také stánek nezisková organizace Celé Česko čte dětem, která se zaměřuje především na podporu čtenářské
gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného
čtení.
V rámci doprovodného programu bude vyhodnocena soutěž O nejhezčí básničku na téma „Moje rodina“. Jedním z porotců letošní
soutěže je významný a oblíbený český básník Jiří Žáček. Záštitu nad soutěží i nad celým veletrhem převzal náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislav Folwarczny a  generálním partnerem soutěže je Albatros MEDIA a.s.

Na letošním veletrhu  bude společně s neziskovou organizací Celé Česko čte dětem, probíhat sbírka dětských knih. Tyto knihy dále budou
předány dětem v nemocnicích, dětských domovech apod. 
Oblíbenost veletrhu mezi návštěvníky zvyšuje i skutečnost, že jej každoročně poctí svou
účastí i několik předních českých literátů a lingvistických odborníků. Také tento ročník
nebude výjimkou!
Nárok na zlevněné vstupné budou mít čtenáři Knihovny města Ostravy 
a Moravskoslezské vědecké knihovny, po předložení svého čtenářského průkazu. 

Souběžně bude probíhat výstava cestovního ruchu Dovolená a Region, Lázeňství 
a od soboty svatební veletrh Svatba. Všechny akce za jedno vstupné!
Více informací na www.cerna-louka.cz 

Otevírací doba:
2. – 3. 3.     10:00 - 18:00 hod.
4. 3.            10:00 - 16:00 hod.
Cena vstupného:
Dospělí                                    80,- Kč
Děti, studenti, důchodci, ZTP     50,- Kč
Hromadný vstup (pro školy) 20,- Kč
Platí VIP karta 2018


