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Po Hitlerově vítězství ve druhé světové vál-
ce je Švédsko vazalským nacistickým stá-
tem. 
„Obyčejní lidé“ si více méně spokojeně žijí
své obyčejné životy, „krátkolebí“, odsouzení 
k vymizení z genetického dědictví, živoří 

v ghettech a spisovatelé se musí rozhodnout – budou sloužit novému
Švédsku? Délka jejich pobytu v této uzavřené „spisovatelské
kolonii“ záleží výhradně na tom, jak ochotně a kvalitně poslouží
režimu. 
Román z žánru alternativní historie se zabývá otázkami osobní
zodpovědnosti, svobody, mezilidských vztahů i (spásné?) síly liter-
atury a kultury obecně. Můžeme v něm najít paralely jak k minulosti
(nabízí se mj. i československé období norma-
lizace), tak k současné situaci v Evropě.
Protože sklouznout ke společnosti, kde jsou si
všichni rovni, ale někteří jsou si rovnější, je tak
snadné.

Překlad: Jana Holá
Vázaná, 392 stran, 398 Kč, EAN: 9788025720523

http://www.kosmas.cz/knihy/214125/kafkuv-pavilon/

Zakoupit můžete zde

Tony Samuelsson,
narozen 2. 2. 1961 v městě
Karlskrona, žije v Orsa, je švédský
spisovatel a kulturní publicista.
Samuelsson debutoval v roce 1989 
románem Seymour. V roce 2009
vydal knihu Byl jsem Aryan. Jde 
o hypotetický román odehrávající
se v roce 1970 ve Švédsku, které je
součástí nacistické velké říše.
Kafkův pavilon (2014) je jeho
pokračováním. 

Tony Samuelsson

KAFKŮV
PAVILON



Rozhovor s autorem na následující straně

www.leda.cz

„Zlo od Bena Sanderse je silný akční krimiromán, který postupně

odhaluje pohnutky neproniknutelného hlavního hrdiny.“

(Associated Press)

BEN SANDERS je autorem tří
dalších románů: The Fallen (Padlí,
2010), By Any Means  (V každém
případě, 2011) a Only the Dead
(Jenom mrtví, 2013) – každý z nich
se stal beletristickým bestsellerem.
Všechny tři autor napsal v době
svých vysokoškolských studií; v roce
2012 studium na strojní fakultě
dokončil a získal titul bakaláře ve
strojírenském oboru. V současnosti
se naplno živí psaním. Zlo (American
Blood) je jeho první román vydaný v
USA a společnost Warner Bros si ho
vybrala jako předlohu pro vysoko-
rozpočtový film. Ben Sanders žije 
v Aucklandu na Novém Zélandu,
jeho talent byl oceněn AIMES
Award.

Mladý newyorský policista, který je po mnoho měsíců
nasazen jako tajný agent do hnízda drogové mafie,
nakonec nezvládne krajní situaci a těžce zraní člověka.
Marshalla trápí pochybnosti a výčitky svědomí za tento
čin i za násilné činy jiných policistů, jež ve své kariéře
zažil. Chce skončit, odejít od policie a vůbec zmizet z mě-
sta. Ještě k tomu se schází s Chloe, dcerou mafiánského
bosse, a vypadá to vážněji než jen jako zálet. Pak ale v sídle
mafie dojde k přestřelce… 
… HO DOSTIHNOU ZÁROVEŇ S NAJATÝM VRAHEM
Několik let nato žije Marshall v ústraní v rámci ochrany svědků, ale
stále ho pronásledují pocity viny. Když ve městě zmizí mladá žena
Alyce Rayová, která mu na fotografii v novinách něčím připomíná
Chloe, pustí se do riskantního vyšetřování jejího únosu.
Jednotlivec by sice neměl píchat do vosího hnízda organizovaných
zločinců, Marshallův důrazný postup však nese ovoce. Když už
chybí málo, aby záhadné zmizení objasnil, dostihne ho jeho minu-
lost – a také profesionální zabiják.

Překlad Ludmila Janská 

Vázaná, 304 stran, 298 Kč, ISBN: 978-80-7335-449-7, 
EAN: 9788073354497

https://www.leda.cz/Titul-detailni-info.php?i=651

„Zlo je sevřený, úžasně
napínavý román, nesenti-
mentální příspěvek do kri-
minálního žánru. 
Ben Sanders vytvořil nový
standard energických, 
akčních thrillerů.“ 
(Victor Gischler)

Zakoupit můžete zde



Co je na prvním místě vašich knih – děj nebo název?

Zpočátku jsem jen třídím nápady. Zabere mi to tři nebo čtyři
kapitoly a věřím, že mě pak napadne něco dalšího a po-
stoupím kupředu. Zaměřuji se na charaktery postav a to mě
obvykle trvá patnáct až dvacet tisíc slov, než je mi jasné, kam
každá směřuje. Nikdy nevidím dopředu celou knihu, a snažím
se nechat příběh vyvíjet přirozeně, kapitolu po kapitole. Titul
má tendenci přijít jako poslední, a já běžně využívám slovní
spojení, které mě napadne někdy během psaní.

Své první romány jste napsal během studií na univerzitě.
Jak to šlo skloubit dohromady?

Kupodivu jsem to nepovažoval za tvrdou práci. Psaní bylo
hobby, vždy něco, na co jsem se těšil a necítil to jako další
povinnost. Studoval jsem stavební inženýrství, takže práce na
knize ve večerních hodinách mi sloužila k vyčištění myšlenek
po denní dávce matematiky a fyziky.

Gratulujeme k románu Zlo, nemluvě o tom, že  bude zfil-
mován. Jak jste přijal výzvu napsat knihu v Americe?

Děkuji! Myslel jsem, že to bude vzrušující výzva. Mé první tři
romány se odehrávají v Aucklandu, takže to byla docela
drastická změna zasadit ho do pouště v Novém Mexiku. Ale
bylo mi jasné, že americkým románem mohu získat mnohem
početnější publikum, než jsem měl předtím.

Objevily se nějaké neočekávané potíže, s nimiž jste se
dosud ve své tvorbě nesetkal?

Zlo je můj čtvrtý román, takže už nějaké zkušenosti mám 
a nic se mi nejevilo jako nepřekonatelné.  I cesty do USA byly
příjemné. Hodně mi také pomáhali redaktoři v nakladatelství. 

Co vás inspirovalo k napsání románu Zlo? 

Děj se odehrává v Santa Fe a Albuquerque v Novém Mexiku.
Hlavním hrdinou je policista Marshall Grade, kterého  dosti-

hne minulost, když se zapojí do
pátrání po pohřešované místní
ženě. Vždycky jsem miloval
detektivky, takže jsem věděl, že
příběh by měl určovat někdo
jako Marshall.   

Čím je Marshall Grade mimo-
řádný? Proč si myslíte, že
čtenáři budou fandit právě
jemu?

Dobrý fiktivní hrdina je ten, kdo se
tváří v tvář nebezpečí rozhodne pomoci ostatním
lidem. Vnímal jsem to takto i jako čtenář. Doufám tedy, že to
funguje univerzálně. Marshall má zajímavou minulost, je
bývalý tajný policajt, naprostého vrcholu dosáhl v umění
jednat s těmi nejbrutálnějšími zločinci, ale je to v podstatě
samouk, což ho přibližuje běžným lidem. Navíc má smysl pro
humor, při psaní mi dělal skvělého společníka a věřím, že
stejně zábavný bude i pro čtenáře. 

Kdo patří k vašim oblíbeným autorům? Myslíte si, že vás
některý z nich ovlivnil?

Moji oblíbení autoři jsou James Ellroy, Elmore Leonard, Lee
Child a Michael Connelly. Můj první pokus o román  byl trochu
směsicí všech těchto vlivů.  

Kdybyste měl jmenovat jednu knihu, které byste se nikdy
nevzdal...? 

Den pro šakala od Fredericka Forsytha. Četl jsem ji, když mi
bylo jedenáct a bylo to úžasné. Netušil jsem, že se dá psát 
o takových věcech, o nichž psal Frederick Forsyth. Byl to
první thriller, který jsem četl, a otevřel mi zcela nový svět
fikce.

(Ze zahraničních pramenů)

www.leda.cz

„Lidé rádi čtou o hrdinech 
v obtížných situacích, 

kteří klidně a efektivně 
vykonávají svou práci 

i navzdory neuvěřitelné 
přesile.“



Nakladatelství BRÁNA, Jankovcova 18/938, 170 37 Praha 7 tel./fax: 220 191 313, 
e-mail: info@brana-knihy.cz, www.brana-knihy.cz

Znalostí o druhé světové válce přibývá díky
vytrvalé práci historiků každým dnem,
nicméně stále přežívá mnoho mýtů, které
mají tuhý kořínek a mimo jiné potvrzují, že
propaganda válčících stran z doby války
stále funguje a deformuje názory ještě
dávno po naprosté porážce Německa a
jeho spojenců. Tato kniha si klade za cíl
objasnit dvacet tři představ, sice falešných
a zcela mylných, ale stále považovaných za
pravdivé. Jde o snahu seznámit čtenáře 
s některými nejnovějšími poznatky a často
nečekanými a překvapivými objevy, které
dojista zaujmou a možná přímo vzbudí
úžas. Nový pohled na rozhodující okamžiky
dějin, které jsou stále fascinující a vzrušu-
jící. 

Vázaná, 408 stran, 399 Kč, ISBN 978-80-7243-941-6

http://www.brana-knihy.cz/myty-druhe-svetove-valky.html

Pod vedením Jeana Lopeze a Oliviera Wieviorky, 21 vynikajících odborníků na moderní historii
uvádí na pravou míru některé mýty druhé světové války. Například mnozí Francouzi stále věří, že
porážka jejich země v roce 1940 byla zapsána ve hvězdách. Nebo se stále spekuluje, jak se drtivé
vítězství japonského císařství v Pearl Harboru podepsalo na Spojených státech, pochybné jsou 
i konstrukce o Hitlerově vpádu do Sovětského svazu jen proto, aby se předešlo Stalinově agresi.
Nebo se vyskytují tvrzení, že američtí vojáci neuměli bojovat a muži Waffen-SS představovali elitní
jednotky. Bylo vylodění v Normandii zbytečné? Rozparcelovali si Churchill, Roosevelt a Stalin 
v Jaltě svět? 
Často nečekaná, někdy až překvapující odhalení jsou vzrušující.

Jednotlivé příspěvky do knihy napsali: Sebastian Albertelli, Vincent Arbarétier, Nicolas Aubin,
Benoist Bihan Bruno Birolli, François Emmanuel Brézet Patrick Facon, Daniel Feldmann, Peter
Grumberg, Hubert Heyriès, François Kersaudy, Julie Le Gac, Jean-Luc Leleu, Cédric Mas, Claire
Miot, Jean-François Muracciole, Georges-Henri Soutou, Pierre-François Souyri, Maurice Vaisse,
Fabrice Virgili.

Jean Lopez je
znám pracemi o so-
vě t sko -německé
frontě, včetně  bitvy
u Kurska, Stalin-
gradu a dalších. Je
rovněž autorem bio-
grafie maršála Žukova. 

Historik, profesor na
École Normale Supé-
rieure de Cachan,
Olivier Wieviorka je
uznávaným specialis-
tou na historii druhé
světové války, které
věnoval několik knih, včetně vylíčení
vylodění spojenců v Normandii. 

Zakoupit můžete zde
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PROVENCE
JAKO SEN
Snili jste někdy o tom, že si
koupíte zámek? Tedy… ales-
poň ruinu, ze které by se
zámek dal časem vydobýt?
Snili jste někdy o tom, že
najdete místo v srdci venko-
va a založíte tam kulturní
centrum, kde budete pořá-
dat výstavy, koncerty, diva-
delní představení…? Snili
jste někdy o tom, že změníte
svůj život a stanete se třeba
venkovským hoteliérem?
Snili jste někdy o Provence? 
A napadlo vás všechny tyto
své sny spojit – a pak je za-
čít proměňovat ve skuteč-
nost? Přesně to totiž udělali
česká malířka a spisovatel-
ka Lenka Horňáková-Civade
a její francouzský manžel
Jean Louis, tedy Honza
Ludvík. O tom, jak se sny
plní, zhmotňují, ale také jak
se srážejí s realitou, mění se
v minulost a uvolňují cestu
snům novým, je tato vtipná,
poetická a přemýšlivá kni-
ha, která se ke čtenářům
vrací v novém vydání. 

Vázaná, 208 stran, 259 Kč,
EAN: 9788025720813

http://www.kosmas.cz/knihy/226280/provence-jako-sen/

MARIE A MAGDALÉNY
Román české autorky vyznamenaný francouzskými literárními cenami !

Nestává se moc často, aby se český literát prosadil v cizině a už vůbec ne, aby se
prosadil tvorbou v adoptovaném jazyce. Stalo se tak v případě české malířky 
a doposud česky píšící autorky Lenky Horňákové-Civade, která po více než dvaceti
letech života ve Francii vydala svou francouzskou prvotinu. O tom, že i svým
druhým, i když ne mateřským jazykem vládne autorka bravurně, svědčí fakt, že
krátce poté, co román ve Francii vyšel, se ocitl na seznamu titulů, z nichž byl na
podzim vybírán laureát významné francouzské literární ceny – Prix Renaudot.
Oceněn pak byl Prix Renaudot des Lycéens a několika dalšími francouzskými
literárními cenami, kladně je přijímán jak kritikou, tak čtenáři. Jakožto fran-
couzsky píšící Češka bude v březnu 2017 hostem Francouzského institutu a v rám-
ci frankofonie představí svou knihu v Praze i dalších městech v Čechách a na
Moravě.
Magdaléna, Libuše, Eva… jedna rodová linie 
a stejný osud: všechny vyrůstají bez otce.
Magdaléna zažila nacistickou okupaci, Li-
bušino dětství, rámované kolektivizací, končí
za okupace vojsky Varšavské smlouvy, Eva je
dítětem normalizace. A jedna po druhé svým
osobitým způsobem vypráví o lásce, o naději,
o světle v temnotách a o vnitřním zdroji síly,
která každé z nich umožní nést hlavu vzty-
čenou navzdory nepřízni osudu i historie. 
A jedna po druhé vypráví i o Marii, jejich
matce, babičce a prababičce, která jako
archetypální ženské božstvo onu sílu opa-
truje a šíří. Lenka Horňáková-Civade pevným,
a přitom křehkým, průzračným a zpěvným
stylem prostřednictvím svých hrdinek vysta-
věla rodinnou ságu, příběh jedné rodiny, nav-
zdory tragickým okolnostem velmi prostý,
navzdory velké historii velmi všední a na-
vzdory obyčejnosti velmi silný. 
Překlad: Lenka Horňáková-Civade
Vázaná, 216 stran, 248 Kč, 
EAN: 9788025720448
Plánovaný termín vydání: 16. 3. 2017
http://www.kosmas.cz/knihy/219681/marie-a-magdaleny/

Zakoupit můžete zde

Lenka Horňáková-Civade vystudovala VŠE
a začala se studiem na FFUK. To už bylo po
sametové revoluci, kdy se otevíral nový svět 
a nové obzory – před dokončením studií dala
přednost cestování, které se jí stalo osudným:
setkala se se svým budoucím manželem 
a usadila se na jihu Francie. Na pařížské
Sorboně vystudovala výtvarné umění, kte-
rému se věnuje aktivně: její kresby, akvarely 
a olejomalby jsou zastoupeny ve sbírkách 
v Austrálii, USA i v Evropě, jedna z jejích
kreseb je použita i na obálce knihy. S vlastí 
i rodným jazykem zůstala ve spojení – česky
vyšly její knihy Provence jako sen (2010),
Lanýže (2011) a Pohlednice z kavárny (2015)
– každá z nich jiným literárním jazykem odráží
autorčino vnímání (jiho)francouzské reality,
titul Prioritaire. Praha – Paříž (2013, spoluau-
torka Anne Delaflotte Mehdevi) zase pohled
dvou žen–cizinek, z nichž každá žije v rodné
zemi té druhé. Marie a Magdalény přinášejí
zásadní změnu: Lenka Horňáková-Civade je
napsala francouzsky (česky vychází v jejím
vlastním překladu), téma je naopak české. 

Lenka
Horňáková-
Civade

2x



Angela Duckworthová

HOUŽEVNATOST
Síla vytrvalosti a vášně
Máte sklon se nechat odradit prv-
ními neúspěchy? Selháváte v cí-
lové rovince? Nejste schopni se
nadchnout a vytrvat? Chybí vám
vášeň pro věc? Pak potřebujete
zapracovat na své houževnatosti.
Její podstatu i klíč k tomu, jak
tuto schopnost u sebe rozvinout,
odhaluje autorka světového best-
selleru.

Když obdivujeme špičkové sportovce, umělce, vědce, podnikatele či šéfkuchaře,
často si říkáme: „Ten má ale talent!“ Průkopnická psycholožka Angela
Duckworthová zastává jiný názor: základní ingrediencí všech vynikajících výkonů
je houževnatost – kombinace dlouhodobé vášně pro jeden životní cíl a vytrvalosti.
Na desítkách příkladů slavných i běžných lidí ukazuje, že právě houževnatost
rozhoduje o úspěchu člověka v životě mnohem víc než jeho vrozený talent či
inteligence. Duckworthová své poznatky opírá o desetiletí práce, množství
vědeckých studií, ale i hloubkových rozhovorů s mimořádně úspěšnými osobnost-
mi. Svou knihu však rozhodně nepsala jako skleníkovou květinku pro akademický
svět. Naopak, Houževnatost je mimořádně čtivá a praktická kniha, která přináší
zcela konkrétní rady, jak naplnit svůj potenciál.

Coby dcera vědce, který často zmiňoval nedostatek jejího „génia”, je nyní
Duckworthová uznávanou vědkyní, profesorkou i autorkou bestselleru a je tak
sama příkladem fungování principů, které v knize odhalila. Inspirativně popisuje
práci se svými vlastními dcerami, které díky „pravidlu jedné těžké věci“ učí být
houževnatější, nevzdávat se a vydržet určitou dobu u aktivit, které si samy zvolí.
Překladatel: Eva Nevrlá
Brožovaná, formát: 143 × 215 mm, 344 stran, 369 Kč, 16 ilustrací, ISBN: 978-80-7555-021-7

https://www.melvil.cz/kniha-houzevnatost/

Ukázka z knihy na další straně

Jan Melvil Publishing, s.r.o.,  Roubalova 383/13,  602 00 Brno, www.melvil.cz

Zakoupit můžete zde



Přečtěte si knihu, chcete-li
� pochopit zásadní význam houževnatosti a naučit se ji rozvíjet
� najít svůj celoživotní cíl, bez něhož jen střídáme jednu činnost za druhou bez 

šance na větší úspěch
� vědět, jak efektivně trénovat sport či rozvíjet profesní dovednosti
� být odolní vůči neúspěchům, které jsou na cestě za úspěchem nevyhnutelné
� vychovat ze svých dětí houževnaté osobnosti
� vydržet u zvolené aktivity déle než jen období počátečního nadšení
� nechat se inspirovat příběhy osobností, které dosáhly opravdového úspěchu
� vědět, zda jsou pro vaše dítě lepší vřelá objetí, anebo vysoké nároky
� přestat přešlapovat na místě a pustit se do něčeho velkého

V dětství jsem kolem sebe pořád slýchala slovo génius.
Vždycky s ním vyrukoval můj táta. S oblibou říkával –
aniž by se to vztahovalo k něčemu konkrétnímu – „No,
nejsi žádnej génius.“ Konstatoval to třeba uprostřed
večeře, během reklamy při seriálu The Love Boat, nebo
když se uvelebil na gauči s výtiskem Wall Street
Journalu. Už si nepamatuji, co jsem mu na to říkala.
Možná jsem předstírala, že neslyším. Otec se v my-
šlenkách často zabýval genialitou, talentem, kdo ho má
víc a kdo ho má méně. Hodně mu záleželo na tom, jak
moc je chytrý. A záleželo mu na tom, jak chytří jsou
členové jeho rodiny. Nebyla jsem jediná, kdo mu dělal
starosti. Ani o mých sourozencích si nemyslel, že by byli
geniální. Podle jeho měřítek se nikdo z nás nemohl
rovnat Einsteinovi, což pro něj bylo zjevně velkým
zklamáním. Obával se, že kvůli svému intelektuálnímu
handicapu nedosáhneme v životě úspěchu. Před dvěma
lety jsem získala velké ocenění – bylo mi uděleno
stipendium MacArthurovy nadace nazývané též „grant
géniů“. O toto stipendium nežádáte. Nemůžete o nomi-
naci poprosit ani přátele nebo kolegy. O přidělení rozho-
duje tajná komise složená ze špičkových odborníků
konkrétního oboru. Kritériem je důležitost a originalita
vaší práce.
Když mi zavolali s tou naprosto nečekanou zprávou, nej-
prve jsem pocítila vděčnost a úžas. Ale hned poté jsem

se v myšlenkách vrátila k tátovi, jak kdysi „diagno-
stikoval“ můj intelektuální potenciál. Přitom nelze říct, že
by se mýlil. Nezískala jsem MacArthurovo stipendium
proto, že bych byla výrazně chytřejší než jiní psy-
chologové. Odpověděl správně („Ne, není“), jen otázka
(„Je génius?“) byla nesprávná. Od telefonátu z nadace to
do oficiálního vyhlášení trvalo zhruba měsíc. Kromě
manžela jsem o stipendiu nesměla nikomu dalšímu říci.
Měla jsem tak dost času vychutnat si ironii situace. 
Holka, které pořád říkají, že není génius, nakonec do-
stane cenu za to, že je géniem. A pozor: cenu dostane
za objev, že naše úspěchy ve finále závisí více na vytr-
valosti a vášni než na našem vrozeném talentu. Za svůj
život nashromáždila diplomy z několika prestižních škol,
ale přitom ve třetí třídě neprošla testem na zařazení
do výběrové třídy pro talentované děti. Rodiče jsou čínští
imigranti, ale nikdy jí nevštěpovali, že ji spasí jen tvrdá
práce. Oproti stereo typu neumí hrát ani na klavír, ani
na housle. Toho rána, kdy vyhlásili udělení stipendií
MacArthurovy nadace, jsem zašla k rodičům. Už o té
novině slyšeli, stejně jako několik „tetiček“, které volaly
v rychlém sledu s gratulacemi. Když telefon konečně pře-
stal vyzvánět, táta se ke mně obrátil a řekl: „Jsem na tebe
pyšný.“ Měla jsem toho na jazyku spoustu, ale nakonec
jsem jen řekla: „Díky, tati.“ ...

Jan Melvil Publishing, s.r.o.,  Roubalova 383/13,  602 00 Brno, www.melvil.cz
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James Aitcheson 

ROZERVANÉ
KRÁLOVSTVÍ 
Další příběh normanského rytíře Tancreda

Příběh začíná na nepokojné hranici Anglie a Walesu, kde
Tancred, známý hrdinskými válečnými činy, dostane
půdu od svého nového pána Roberta Maleta na oplátku
za své služby v bitvě o Eoferwic. Teď je tedy i on vlast-
ním pánem, má malou družinu rytířů a sídlo, které může
nazývat domovem. Jenže situace v celém království, 
a obzvlášť na hranici, je víc než neklidná a Tancred by
mohl o své těžce vydobyté výsady brzy přijít. 
Normanské království se ocitá na všech stranách
v obklíčení – staří i noví nepřátelé se spojí a chystají se
zaútočit. Křehká vláda krále Guillauma v Anglii se tím
dostává až na pokraj pádu.
Tancred je vybrán, aby vedl výpravu do vnitrozemí
Walesu. Ujímá se tak nejtěžšího úkolu, který ho buď
proslaví, nebo přivede do záhuby. V celém svém životě
ještě nikdy nečelil beznadějnější situaci… Napínavý
román se čte jedním dechem. Autor využívá svých historických zkušeností a nechá hlavní
postavy jednat tak, jak by se skutečně mohly chovat v 11. století.

Přeložila Petra Pachlová
Vázaná, formát: 130x200 mm, 432 stran, 368 Kč, EAN: 9788074297335
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James Aitcheson se narodil ve
Wiltshiru v roce 1985. Během studií
historie na Emmanuel College v Cam-
bridgi se začal intenzivně zajímat o an-
glický středověk, zvlášť o anglosaské
období a následné ovládnutí Anglie
Normany. Právě tato událost totiž
znamenala zásadní obrat ve vývoji ze-
mě. Jeho romány vycházejí ve Spo-
jeném království, Spojených státech,
Německu a České republice.
Je mimo jiné členem Královské hi-
storické společnosti.
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Nepřítel Caerswys opustil po-
zději, než jsem čekal. Už ně-
jakou dobu bylo světlo, když
jsme se prvně doslechli, že byl
spatřen, jak v zástupu pochodu-
je z brány pevnosti. Nebe bylo
šedivé a od svítání vytrvale
mrholilo, což s každou ubíhající
hodinou utlumovalo elán mužů,
a taky, jak jsem se domníval, deptalo Mareduddovy lučištníky,
kteří museli udržovat tětivy suché, jinak by se šlachy natáhly
a byly by k ničemu. Jen jsem doufal, že skrčení nízko mezi
křovisky hlodáše a vřesu našli alespoň nějaký úkryt před
vlhkem. V každém případě teď už bylo pozdě něco s tím
udělat, protože jsem mezi stromy a kapradím zahlédl prvních
pár Velšanů, třebaže byli ještě několik set kroků daleko. Hroty
jejich kopí poskakovaly nahoru dolů, jak stoupali po stezce
vzhůru do kopce směrem k nám, a ač to nemohli nijak tušit, 
i vzhůru ke své smrti. Měl jsem pravdu, protože skutečně mířili
na sever, i když už teď se mi zdálo, že je jich víc než stovka,
o které mi včera pověděli naši zvědové. Vsadil bych na to, že
měli ještě o polovinu mužů víc, byť je nešlo přesně spočítat;
nejeli ani nepochodovali v uspořádaných řadách, ale spíš ve
skupinkách, od malých, třeba jen o pěti mužích, až po velké
čítající tak mužů dvacet. A ne všichni to byli  válečníci, protože
jsem mezi nimi zahlédl víc než pár žen: manželky vojáků 
a další, co provázely vojsko; sběračky dřeva, kuchařky s kot-
líky, ošetřovatelky, co zašívaly rány, a švadleny na správky
oblečení.
„Pamatujte, kdo je vedle vás v útoku,“ připomněl jsem svému
conroi a zbytku rytířů kolem sebe. „Držte se blízko a hlídejte si
boky; hlavně neporušte linii.“ Pochopitelně oni to všechno už
znali, ale bitva provádí s myslí podivné věci. Mnohokrát jsem
viděl muže, podle mého rozvážné, jak je zaslepila zuřivost,
krvelačnost a sen o slávě. Úplně ztratili soudnost, zapomněli 
i to, kde jsou, a s radostí jeli vstříc smrti. Svou pošetilost si
uvědomili, až když bylo příliš pozdě. Nepřál jsem si vidět
kohokoli ze svých mužů podle-
hnout podobnému osudu –
přátele a přísežné bratry, které
jsem tak dobře poznal – 
a proto jsem jim to připomínal
bez ohledu na to, zda si my-
sleli, že to potřebují, či ne. 
Předvoj nepřátel se už blížil 
k místu, kde vyčkával skrytý
Maredudd. Pevněji jsem sevřel
otěže a čekal, až dá signál
svým lučištníkům, aby vypu-
stili šípy. Určitě to už nebude
trvat dlouho. Nepomohlo, že
nepřítel nebyl v jednom zá-
stupu, jak jsem doufal, ale roz-
tažený po cestě, protože tak
se stal těžším cílem. Nihtfeax
neklidně přešlapoval a já ho
poplácáváním po krku uklid-
ňoval. Podobně jako muži jsou
i koně před bojem neklidní.
Zda ve vzduchu vycítí obavy
nebo snad blížící se ne-

bezpečí, to jsem nikdy nedo-
kázal říct, ale přinejmenším
vědí, kdy po nich budeme něco
chtít, a ta chvíle právě nastala.
Nebyl jediný neklidný. Já byl
taky, částečně proto, že to bylo
poprvé, kdy jsem vedl tolik
mužů do útoku, a částečně
proto, že někde ztracený v te-

mnotě lesa za mnou byl Berengar. Byl bych radši, kdybych ho
měl někde na očích, ale nevěřil jsem mu natolik, abych zařadil
jeho nebo jeho druhy do svého  conroi, či dokonce do první
linie, a tak číhal mezi mužstvem, bezpochyby proti mně popi-
choval, protože mi připadal přesně jako člověk, který tohle
dělá i ve chvílích před útokem.  Vzkypěla mi krev, když jsem si
představil jeho chladný, zamračený výraz: v podstatě jediný,
který mi za tu krátkou dobu, co jsme se znali, ukázal. Přesto
jsem nemohl dopustit, aby se mě zmocnil hněv. Musel jsem
zkrátka věřit, že on i jeho druzi odvedou svůj díl práce, jak
slíbil. Dokud nebude vítězství jisté, nemohl jsem si dovolit
plýtvat časem na malicherné rozmíšky, jaké jsem s ním měl,
ať pokoušel mou trpělivost sebevíc. Zavřel jsem oči, zhluboka
se nadechl a vnímal vlhký pach země a listí. Představoval
jsem si, co udělám, až se střetnu s velšskými řadami, v duchu
jsem si zkoušel každý švih svého meče. Za mnou Pons zaklel,
na můj vkus moc hlasitě, tak jsem po něm přes rameno šlehl
pohledem – z kroužkového rukávu zbroje si utíral lesklý bílý
trus. Nad našimi hlavami krákalo hejno rozhašteřených kavek.
Rozhodně jsem je nechtěl vyplašit, aby vzlétly; těžko by totiž
nepřítel mohl dostat jasnější signál, že se něco děje, a naše
pečlivě připravené plány by rozfoukal vítr. „Ticho,“ přikázal
jsem mu. Plivl na zem a pak vzhlédl, obličej stažený znechu-
cením, jak pátral v šumějících větvích po opeřenci, co ho
zneuctil. „Zatracení ptáci,“ ulevil si. „Pro mě za mě na tebe
můžou srát od rána do večera. Hlavně zavři hubu.“ Už to
nebude trvat dlouho. Opozdilci v nepřátelském konvoji už
pomalu stoupali po cestě, mnohem víc pěšáků než jezdců,

muži nesli vaky, zatímco ženy
jejich štíty; měly je zavěšené
na dlouhém popruhu přes
záda. „Kdokoli z vás by se jen
prstem dotkl některé z těch
žen, pocítí chuť mého meče,“
prohlásil jsem a ujistil se, že
ten vzkaz byl předán dál. 
„Myslíš, abys je mohl mít
první?“ zazubil se vedle mě
Eudo. „Aby mohly odejít a vy-
povědět svým krajanům o ma-
sakru, který jsme tu provedli,“
usadil jsem ho. Částečně to
p ravda
byla, ale já jsem si hlavně chtěl
zajistit disciplínu. Měli jsme tu
jasný úkol a já byl
přesvědčený, že dovolit mu-
žům, aby uspokojili svůj chtíč
při každé příležitosti, nebyla
součást toho, co Fitz-Osbern
zamýšlel...

VYŠLO
Ve znamení meče je první díl histo-
rické trilogie z doby těsně po nor-
manském vítězství na britských ostro-
vech. Hlavní hrdina Tancred bojuje na
straně Normanů, kteří nemají ani tři
roky po rozhodující bitvě u Hastings
(1066) své panství v Anglii jisté a musí
čelit povstáním neustále doutnajícím
mezi původními anglosaskými obyva-
teli. Tancred je středověký rytíř, který
se nejlépe cítí ve válečné vřavě, ve
světě fyzické síly a jednoznačných
povelů. Ve službách normanského

šlechtice pomáhá udržovat mír na samé hranici normanského
vlivu v severní Anglii. V situaci, kdy Normané ztrácí město
Durham a schyluje se k rozhodující bitvě o York, je Tancred
pověřen poněkud záhadným úkolem doručit zprávu do kláštera
na jihu Anglie. Ze zdánlivě náhodné odbočky mezi bitvami se
stává hlavní zápletka, když Tancred zjistí, že zpráva je určena
vdově po posledním anglosaském králi Haroldovi...
Vázaná, 432 stran, 368 Kč, EAN: 9788074296161 
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Jarmila Bednaříková 
STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ A SEVER EVROPY

Vikingové na mořích i na pevnině
Drsní muži ze severu nebyli jen obávanými válečníky

Kniha, navazující na dva úspěšné předchozí autorčiny svazky věnované stěhování
národů, tentokrát představuje germánské obyvatele raně středověké Skandinávie
jako účastníky jedné z největších migrací v historii. Zamýšlí se nad příčinami
vikinských výbojů a rozsídlení, sleduje vývoj královské moci, roli družiny a starších
institucí, jako byly sněmy (thingy), ve vývoji severské státnosti, sjednocování
jednotlivých vývojových center v Dánsku, Norsku a Švédsku.
Tzv. Vikingové v knize nevystupují jen jako dobyvatelé, ale také jako zemědělci,
obchodníci, řemeslníci, umělci, mořeplavci a objevitelé, kteří nejednou dopluli až do
tzv. Vinlandu. 
J. Bednaříková vychází především z údajů antických a raně středověkých pramenů 
o germánském severu (Skandinávii) od doby Tacitovy po kronikáře Adama z Brém. Na
konkrétních příkladech ukazuje, co doba vikinských výbojů znamenala pro tehdejší
Evropu, věnuje se vztahu skandinávských Germánů k původnímu obyvatelstvu zemí,
které napadali, a akulturaci těchto bojovníků. Autorka porovnává hlavní rysy vikinské
doby s charakteristickými rysy tzv. velkého stěhování národů, hledá obecné příčiny
vzniku velkých migrací a epoch intenzivních výbojů a pokouší se rekonstruovat
myšlení a etiku vikinské doby.

Vázaná, formát: 130x200 mm, 280 stran, 298 Kč, EAN: 9788074297441
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Miroslav Pech
COBAINOVI ŽÁCI
Pokud jste si mysleli, že po pádu komunismu má už mládež život
růžový a možnosti neomezené, tak to jste dost mimo. Bezejmenný
hrdina Cobainových žáků nás provede od idylického dětství přes
základku a učňák až do dospělosti. Jinak řečeno z pískoviště 
k nadšenému objevování světa, kdy je člověk Lennonem, ale taky
trochu Kerouacem, přes temný opar chlastu, drog a vědomí, že
nikdo to tu nepřežije, až po rezignované poznání, že ráčkující kluci
dělají ve skladu. Příběh jako každý druhý. Co ale z Pechova
románu dělá skvost, je přesně odposlouchaný jazyk, vytříbený cit
pro dialog a smysl pro humor, byť většinou šibeniční. Pusťte si
Nirvanu, zapalte si a otevřete knihu.

Vázaná, 200 stran, 198 Kč, EAN: 9788025718964
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František Graus
ŽIVÁ MINULOST
Středověké tradice 
a představy o středověku
V mnohém průkopnická a nejen pro medievistické bádání inova-
tivní kniha Živá minulost. Středověké tradice a představy o stře-
dověku byly završením Grausových výzkumů o genezi raně
středověkého státu, o formování středověkých představ o počátku
společnosti, o etnogenezi kmenů a národů a o vzniku tradic spo-
jených s národními světci a zakladateli panovnických dynastií. 
K jejímu sepsání František Graus směřoval již od počátku 60. let.
Již tehdy si předsevzal, že problematiku vzniku středověké
kolektivní paměti a dějinného povědomí v českých zemích zpracu-
je komparativním způsobem. Primárně se mu nabízelo prostředí
středověké říše, v němž se prostřednictvím germánské mytologie

vytvořily svébytné představy o původu a charakteru germánských kmenů a jejich vládců. Ty se
v mnoha variantách udržely hluboko do 18. a 19. století. V době vzedmutého historismu pak hrály
rozhodující úlohu při vzniku moderního německého státního a národního povědomí. Posléze se
rozhodl v Živé minulosti srovnat vývoj v Čechách a říši s vývojem ve francouzském království,
jenž se v mnoha ohledech ubíral zcela jinými cestami. I přes odlišný vývoj však rovněž vedl ke
vzniku historizujícího národního povědomí, jehož sakrální a monarchistické prvky nedokázala
plně překrýt ani Francouzská revoluce. Stopováním geneze historického povědomí a kulturní
paměti v této knize František Graus předběhl dnes velmi moderní bádání o místech paměti 
a politice paměti. Zároveň se mu podařilo na českých, německých a francouzských příkladech
ukázat, že středověká minulost je v moderních společnostech velmi živá a že jak z hlediska
kultury, tak z hlediska politiky výrazně ovlivňuje naši současnost. Platilo to v 70. letech a platí
to i dnes. Minulosti se podle Grause nemůžeme nikdy zbavit, můžeme se s ní pouze naučit žít,
můžeme se z ní poučit, avšak nesmíme ji přehlížet, protože nás nakonec vždy ať už ve své
pozitivní či negativní podobě opět zasáhne. 

Překlad: Jan Dobeš
Vázaná, 432 stran, 398 Kč, EAN: 9788025720158
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Zakoupit můžete také zde

Doktor Kvokanda je klinický psy-
cholog na sklonku odborné ka-
riéry, krátce před penzí. Začíná na
sobě pozorovat příznaky, s nimiž
často přicházejí lidé za ním:
vypálení. Přestává vnímat emoce
i zájem o vlastní práci, kterou měl
dříve rád. Sám sebe diagnostikuje
jako „vyhořelého“. Těší se stále
více na důchod a na aktivity, na

něž bude mít spoustu času… Je sám, klasický „single“, bez závazků,
bez rodiny. A když se konečně dočká důchodu, začne naplňovat svůj
sen, svůj nový život: hledá podobné hrobky, jakou objevili v Číně, v Si-anu, s hliněnými bojovníky. Mohl by
to být v Čechách třeba legendami opředený Blaník?
A tady se začíná odvíjet řetěz až nepochopitelných situací a dějů, v nichž se Kvokanda ocitá. Je to sen?
Skutečnost? Je uvnitř Blaníku opravdu jiný svět?
Sledujeme s napětím Kvokandův životní osud až do překvapivého vyvrcholení.
Román Blanický rytíř je naplněný vzpomínáním a prožitky člověka, který se snaží porozumět světu a jeho
vlastní život se přitom dramaticky změní.

Vydává Baronet, vázaná s přebalem, 248 str., cena 259 Kč, EAN 9788026905684
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Ve starověkém Římě byla Suburra
římskou čtvrtí, kde se tajně setká-
valy světy zločinu a politiky. V ghettu
na úpatí Palatina, kde byly vedle
sebe taverny a vykřičené domy, se
potkávali vážení senátoři a lidé se
špatnou pověstí. I po více než dvou
tisíciletích toto místo nadále žije
díky těm obyvatelům věčného města,
kteří v dnešní době udržují křehkou
rovnováhu mezi úřední mocí a zlo-
činci z ulice ve snaze najít co nej-
rychlejší a nejefektivnější cestu
k penězům, bohatství a moci.
Italská mafie 21. století se od té „kla-
sické“, kterou známe z gangsterek
z třicátých až padesátých let minu-
lého století nebo z románů Maria
Puza, velmi liší. V čele nestojí žádní
vážení bossové v drahých a nobles-
ních oblecích a kloboucích. Dnešní
mafie jsou nekompromisní, navzájem
po krku si jdoucí klany, jejichž posta-

vení v rámci mafiánské hierarchie prozrazuje mimo jiné způsob oblé-
kání a bydlení jejich čelných představitelů.
Nahlédněte do kuchyně tří takových mafiánských klanů, jejichž řádění
během jediného týdne rozpoutá v římských ulicích hotové peklo.

Vázaná, formát 130x200 mm, 400 stran, 399 Kč, EAN: 9788073904784, 
ISBN: 978-80-7390-478-4 

http://www.knihyomega.cz/eshop-suburra.html

Dobrovský s. r. o., Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4, 
e-mail:nakladatelstvi@knihydobrovsky.cz, www.knihyomega.cz 

KNIHY OMEGA vydávají

Zakoupit můžete zde

Carlo Bonini se narodil v roce
1967 v Římě a je zvláštním
zpravodajem deníku „La Repu-
bblica“, kam přešel poté, co
pracoval pro „il manifesto“
a „Corriere della sera“. Publikoval
knihy La toga rossa (Červený
talár), Il fiore del male (Květ zla)
a výpravnou reportáž Guantá-
namo, Il mercato della paura
(Guantánamo, Obchod se stra-
chem. Jeho dvě nejslavnější
knihy jsou Acab; All Cops Are
Bastards (společně s Giuse-
ppem D'Avanzem), Suburra a La
notte di Roma (Římská noc)
(společně s Giancarlem De
Cataldem). 

Giancarlo De Cataldo se naro-
dil v Tarantu a žije v Římě.
Publikoval knihyTeneri assassini
(Něžní vrazi); Romanzo criminale
(Kriminální román); Nero come il
cuore (Černý jako srdce); Nelle
mani giuste (Ve správných
rukou); Onora il padre (Cti otce
svého); Quarto comandamen-
to (Čtvrté přikázání); Il padre e lo
stranilo (Otec a cizinec);
s Mimmem Rafelem La forma
della paura (Podoba strachu);
Trilogia criminale (Kriminální
trilogie); I Traditori (Zrádci) 
a další.
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Muž se otočil od okna a sevřel
ruce v pěsti. Měl dojem, že ho
svědí kůže po celém těle, jako
by se snad scvrkla a seschla.

Nejradši by z ní vyskočil. 
Od jisté doby se mu nedaří,

kruci… I přesto, že ho kromě toho obřího
průšvihu, který bohudíky zůstává stále u ledu,
potkala i řada úspěchů.
Jenže teď žije ve stresu a napětí, že někdo
navzdory všem opatřením objeví tělo té
cyklistky... Podařilo se ho ukrýt dokonale, o tom
byl přesvědčený, ale náhoda je blbec. To ví
každý.
Kromě toho měl tak šílenou chuť na sex, až to
bolelo. Strašně moc to bolelo. Když to na něj
přišlo a povolná žena nebyla po ruce,
uspokojoval se většinou sám - co jiného mohl
taky dělat? Ale nebylo to ono, sakra! Ani
vzdáleně tak nedocílil hlubokého prožitku 
a sexuálního vytržení… Jenže teď musí -
minimálně nějakou dobu - sekat latinu.
Bohužel. Zásadní je totiž zůstat mimo veškeré
podezření, protože tu holku určitě hledají,
anebo se o to přinejmenším snaží. Nějaký
agilní policajt by mohl čmuchat okolo… a mít
štěstí. 
V můj neprospěch, pomyslel si ponuře, 
a rozhodl se spláchnout vnitřní neklid láhví
něčeho, co otupí smysly. To mu sice může
kdekdo vyčítat, ale není to trestné. 
„Krucinál,“ zaklel, a o chvíli později usedl se
sklenkou v ruce do křesla v rohu místnosti.
Všechno se tak zkomplikovalo! Pitomé náhody!
Nebýt jich, mohl si vesele užívat, bez starostí 
o budoucnost. Poslední dobou na něj padá
zatracená smůla, a to je strašně nepříjemné:
skoro, jako by ho tlačily boty nebo mu na těle
vyrostl hnisající vřed. Zkrátka se cítil pod psa. 
A co hůř, nemohl to před světem dát nijak naje-
vo! 
Jak rád by taky někomu zavařil, aby v té mizérii
nebyl sám. Dokonce i dobře věděl, koho si
vybrat. Zchladit si žáhu, to by byla paráda! 
I když to jeho problémy nevyřeší, aspoň na
chvíli se mu uleví… a právě to potřeboval jako
sůl.
Musel potlačit nutkání vyrazit ven a provést
něco hned. Strašně po tom toužil, ale nakonec

se přece jen ovládl. A s návalem frustrace
shlédl k napjatému poklopci. Hergot fix! Už
zas mu bude muset posloužit pouze pravá
ruka! 
„Vysrat se na to…“ ucedil zuřivě. Kopl do sebe
obsah sklenice, vstal, a trhaným krokem za-
mířil do koupelny. 

***

Hana pohlédla za Violino rameno, a kdyby
mohla očima vraždit, Viktor by se v tu ránu
svalil mrtvý k zemi. Jelikož to možné nebylo,
zareagoval pouze odevzdaným zafuněním.
„Tak?“ opáčila pak starší žena, a znovu se
zadívala na svou sokyni. „No, asi si teď
myslíte, že jsem ubohá podváděná manželka,
a vy máte v rukou všechny trumfy. Omyl.
Nevím, co všechno vám můj muž napovídal,
vážená slečno, ale v jednom máte pravdu –
lhal vám. Žádný rozvod se nekoná. Aspoň
zatím ne,“ zdůraznila. 
„To mi došlo,“ prskla Viola. Staňková na ni
působila jako generál v sukních namixovaný  
s psím čumákem, což byla kombinace, jakou
odjakživa nenáviděla. Napadlo ji, že by si
báječně rozuměla s Jiřím. „A je mi to srdečně
jedno,“ pokračovala pak. „Do vašich rodinných
záležitostí mi naštěstí nic není.“
„Mám dojem, že donedávna tomu bylo trochu
jinak,“ usadila ji bryskně druhá žena. 
„Věci se mění,“ přijala Viola její tón.
„Každopádně teď už můžete být klidná. S tím
vaším zlodějským podvodníkem jsem já
skončila!“
Pečlivě vytrhané obočí vyjelo vzhůru. „Cože?
Jak se opovažujete označovat někoho z mé
rodiny za zloděje?“
„Ne někoho, ale konkrétně Viktora. Rád vám 
k tomu řekne víc. A nakonec, až mu přijde
předvolání na policii, protože ho hodlám udat
za krádež hroznů, budete to mít černé na
bílém,“ ucedila to, co ji právě napadlo.
Samozřejmě nehodlala podávat trestní ozná-
mení na tak chatrném základě, jaký měla 
k dispozici. Nemohla nic podložit a scházely jí
důkazy. Jenže v tuhle chvíli její slova vyzněla
dramaticky, a o to přesně šlo. 
Viktor tiše zalapal po dechu, a ona pocítila
vlnu uspokojení. Židle, na níž seděl, vrzla 
o podlahu, jak prudce vstal. „Violo, to ne-
uděláš!“ 
„A to jako proč?!“ Její oči vyhledaly Viktorův
pobledlý obličej. 
„Nemůžeš nic prokázat!“
„Myslíš?“ Pár vteřin na sebe hleděli – ona 
s nesmiřitelnou záští, on úpěnlivou prosbou.
Uhnul pohledem jako první.
„Violo… teď není správná chvíle…“
„A kdy byla? Když jsi rozehrál tu špinavou
hru?!“ rozkřikla se.
„Neměl jsem šanci ti nic vysvětlit!“ zvýšil také
hlas.
„Na vysvětlování ti zvysoka kašlu!“
„Violo, já…“
„Myslíte si snad, že tady nejsem?“ Hana
udělala dva rázné kroky a postavila se tak,
aby mezi Violou a Viktorem vytvořila zeď. 

Pokračování za týden

Markéta
Harasimová
POHÁRY
TOUHY

Erotický román s mysteriózním
nádechem

Violina minulost je opředena tajemstvím – její
matka odmítá mluvit o rodině zemřelého otce.
První střípky pravdy tak Viola nečekaně odhalí
až ve chvíli, kdy se jako dospělá ocitá na
dramatické životní křižovatce. Východisko 
z těžké situace vidí v nečekané závěti svého
dědečka, o jehož existenci neměla ponětí. Do
klína jí spadly vzácné vinohrady, ale také
polorozbořený vinný sklep. Třebaže o vi-
nařském řemesle nic neví, rozhodne se Viola
z ruin vybudovat nové vinařství a navázat na
rodinnou tradici.
Střetne se s řadou překážek a předsudků,
nepřízní osudu i lidskou zákeřností. Zažívá
žhavá erotická vzplanutí a poznává odvrá-
cenou tvář lásky, ale také skutečné přátelství.
Na scéně se však objevuje chladnokrevný
násilník zaměřený na mladé ženy a Viola se
ocitá  v jeho hledáčku. Jako mrazivé poselství
ze záhrobí se jí navíc začíná zjevovat duch
zesnulého dědy s tajemnými vzkazy, které je
potřeba rozluštit. Nad Violou se postupně
stahují temné mraky a začíná jí hrozit
smrtelné nebezpečí…
Ponořte se do napínavého příběhu plného
emocí, dráždivé erotiky, tajemna i nečekaných
zvratů… 
Vázaná, lamino lesklé, formát 145x210 mm,
cca 320 stran, doporučená maloobchodní
cena: 299 Kč, ISBN 978–80–906776–0–9, 
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VIDEO
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