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Jessie Burtonová MÚZA
Román Múza je novou knihou anglické spisovatelky Jessie Burtonové, jejíž předchozí kniha
Miniaturista se stala světovým bestsellerem,
prodalo se přes milion výtisků, byla přeložena
do 37 jazyků a stala se knihou roku 2014.
Strhující příběh plný záhad a zvratů tvoří dvě dějové linie: první
z Anglie šedesátých let dvacátého století, druhá ze Španělska
konce třicátých let. Do Londýna přijíždí Odelle, mladá absolventka
univerzity na Trinidadu. Píše básně, ale musí prodávat boty. Má
pocit, že štěstí jí konečně začíná přát, když získá místo písařky
v galerii a seznámí se s mužem, jemuž matka odkázala pozoruhodný obraz – pravděpodobně mistrovské dílo španělského malíře
Isaaca Roblese. Kolem obrazu houstne spleť záhad a klamů, takže
Odelle brzy neví, komu může věřit a co je pravda. Klíč k ní se ztrácí někde v bouřlivých časech těsně
před občanskou válkou ve Španělsku, kde v chudé vesnici spolu s rodiči tráví léto nadaná Olive, dcera
vídeňského obchodníka s obrazy, a odkud pochází Isaac Robles, který se chce slávou vyrovnat
Picassovi.
Překlad: Jitka Fialová
Vázaná, 464 stran, 358 Kč, EAN: 9788025720738
lidí více či méně talentovaných i o tom, jak
Jedinečný dramatický příběh o ctižádosti, lásce a touze
naše životy nutně utváří doba, do níž jsme se narodili.
první příčce žebříčku bestsellerů. Ihned během
I román Múza (vyšel 2016) se hned po vyjití umístil na
doposud prodána do 27 zemí.
prvních deseti dnů se prodalo 10000 výtisků. Práva byla
má nezpochybnitelný dar uchvátit čtenářovu
Příběh Burtonové je více než okouzlující. Autorka
y Times
pozornost a udržet si ji. Opravdové překvapení. Sunda
m a záhadnou atmosférou v obou skvěle zpracoBurtonová beze sporu dokáže svým literárním jazyke
uchvátit až do poslední strany. The Herald
vaných paralelních dějových rovinách románu čtenáře
život. The Independet
Silný a poutavý příběh. Burtonová vdechla svým slovům

Zakoupit můžete zde
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Jessie Burtonová se
narodila v roce 1982
a žije v Londýně.
Vystudovala Univerzitu
v Oxfordu
a The Royal Central
School of Speech and
Drama. Devět let se
věnovala profe-sionálně
herectví a PA.
Hned její první román
Miniaturista (The
Miniaturist, česky
2014) se stal světovým
bestsellerem.
Román Múza je krásně napsaný příběh
o dávno ztraceném mistrovském díle.
Vyniká napětím, uvedením silných ženských postav a živě popsané atmosféře
šedesátých let minulého století v Londýně
a venkovského Španělska na pokraji občanské války. Proč jste se rozhodla napsat
Múzu? Inspiroval vás k tomu určitý obraz, je
příběh založený na reálných životních událostech?
Věděla jsem, že chci psát o umění a kreativitě
– co to znamená být obdařen múzou. Zajímal
mě i vztah mezi soukromým životem a vystupováním umělce na veřejnosti. Chtěla jsem
psát o ženách. Chtěla jsem psát o normálních
lidech, kteří zažívají rostoucí napětí ve své
španělské vesnici. A zajímal mě i vztah Anglie
k jejím bývalým koloniím.
I proto přijíždí Odelle z Trinidadu? ...
Nebyla to vyloženě vědomá volba. Ale měla
jsem objektivní zájem ukázat, jak se vyvíjel život v Karibiku a jak se lidé narození pod britskou nadvládou adaptovali na podmínky po
získání nezávislosti. Dá se říci, že Odelle si
hledá místo, kam bude patřit.
Existuje obraz nebo umělec, který vás
bezprostředně inspiroval?
Na to se nedá asi jednoznačně odpovědět. Ale
pokud na ni budete trvat, řeknu vám, že mě
fascinují Bellini, Bruegel, Kahlo, mladí Miró
a Dalí.
Kdybyste měla jmenovat jednu osobní
zkušenost, která podporuje kreativitu, co by
to bylo?
Jak mohu zůstat kreativní? Budu–li pod tlakem, nebo zcela uvolněná? Řekla bych, že je
potřeba být otevřený, zvědavý a pokorný.
Myslím, že důležitý je také jakýsi rovnovážný
stav – budete potřebovat nějaké napětí proti
kterému se můžete vymezit.
(Ze zahraničních pramenů)

Všechny nás nečeká takový konec, jaký si zasloužíme.
O mnoha momentech, které životu dají jiný směr –
například rozhovor s neznámým na lodi –, rozhoduje čirá
náhoda. Nicméně nikdo vám nenapíše dopis ani si vás
nevybere za zpovědníka bez dobrého důvodu. Právě to
mě naučila ona: na šťastnou náhodu musíte být
připraveni. Musíte se zapojit do hry.
V můj osudový den bylo tak horko, že se mi na blůze, kterou v tomhle obchodě s obuví dostává každý zaměstnanec,
v podpaží rýsovala propocená kola. „Na velikosti nezáleží,“ řekla zákaznice,
zatímco si obličej zlehka otírala kapesníkem. Bolela mě ramena a konečky prstů
jsem měla odřené. Zůstala jsem na ni zírat; její blond vlasy, na čele zpocené,
barvou připomínaly kožíšek mokré myši. Před londýnským vedrem se nikam
neschováte.
Netušila jsem to, ale ta žena byla poslední zákaznice, kterou jsem musela
obsloužit.
„Co prosím?“
„Teď jsem vám to řekla,“ vzdychla žena. „Na velikosti nesejde.“
Blížila se zavírací doba, což znamenalo, že každý kousíček suché kůže –
všechnu tu prstovou drť, jak jsme tomu říkali – zanedlouho budeme muset
z koberce vyluxovat. Cynth vždycky prohlašovala, že by se z těch oškrabků dala
složit celá noha od kotníku dolů, příšerka, jen začít hopsat. Cynth se práce
v Dolcis Shoes líbila a jen díky ní jsem tam dostala místo i já, ale už za hodinu
po začátku každé směny jsem netoužila po ničem víc než po příjemném chladu
svého pokoje, levných zápisnících a tužce, která čeká u mé úzké postele.
„Holka, tvař se, jako že jsi naživu,“ zašeptala mi Cynth. „Nebo snad děláš
pohřebním ústavu hned vedle?“
Zamířila jsem do skladu, kam jsem se tolikrát vytratila a vůči jehož odpornému
pachu pogumovaných podešví jsem už byla imunní. Měla jsem sto chutí tam
vejít a na stěnu plnou krabic tiše zakřičet.
„Počkejte! Tak počkejte přece!“ volala ta žena za mnou. Když se ujistila, že má
mou pozornost, sehnula se, zula si odřenou lodičku a ukázala mi nohu, na které
chyběly prsty. Neměla ani jeden. Na vybledlém koberci nevinně spočíval hladký
pahýl, silný špalek masa.
„Vidíte,“ řekla zdrceně a shodila z nohy druhou botu, aby ukázala totožný stav
věcí. „Já si… prostě si špičky bot vycpávám papírem, takže je úplně fuk, jakou
velikost přinesete.“
Na ten úděsný pohled jsem dodnes nezapomněla; na tu Angličanku, co mi
ukázala nohy bez prstů. Tehdy mi to jistě připadalo odporné. Vždycky říkáme,
že mladí přicházejí do styku s ošklivostí zřídkakdy, a tak ještě neumějí šok
zamaskovat.
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ŽIVOT SAMÁ

POHROMA
Jak čelit stresu, nemoci
a bolesti pomocí moudrosti
těla a mysli
Začněte praktikovat mindfulness a tak
zlepšete své zdraví i soustředění, snižte svůj
stres a mějte větší radost z každého dne.
Profesor Jon Kabat-Zinn vám bude tím
nejpovolanějším učitelem.
Mindfulness neboli meditace všímavosti se na Západě v posledních letech stala významným
fenoménem. Jde o duševní trénink zaměřený na prožívání přítomného okamžiku, což má vědecky
prokázaný blahodárný vliv na zdraví a duševní pohodu. Praktikuje ho mnoho známých osobností,
mimo jiné Al Gore, Clint Eastwood, Oprah Winfreyová či ragbista Jonny Wilkinson. Mindfulness se
objevuje na titulních stranách časopisů, jako je Time, Scientic American nebo Newsweek, firmy
Google či Twitter platí svým zaměstnancům meditační lekce. A v neposlední řadě stovky nemocnic
po celém světě zavádějí léčebné programy založené na všímavosti.
Profesor medicíny Jon Kabat-Zinn je v tomto hnutí klíčovou osobností, neboť právě on prosadil
meditaci všímavosti v západní vědě a zdravotní péči, ale také u nejširší veřejnosti. Život samá
pohroma je jeho nejdůležitější knihou, a ač vyšla v prvním vydání už před více než pětadvaceti lety,
v roce 2013 byla znovu zásadně revidována a doplněna o nejnovější poznatky z výzkumů i z autorovy
praxe. Stále tak platí za základní pramen pro všechny, kteří chtějí mindfulness poznat. Tento její
český překlad je doprovozen zvukovou nahrávkou Vedené meditace všímavosti.
Překladatel: Libor Válek
Vázaná s přebalem, 616 stran, 599 Kč, 10 ilustrací, ISBN 978-80-7555-012-5
Zakoupit můžete zde
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V KNIZE SE DOZVÍTE

n Jak se naučit naslouchat svému tělu a lépe pak
zvládat své zdravotní potíže včetně chronické bolesti,
úzkosti a nespavosti.
n O stresech z práce a vztahů, z našich životních rolí
nebo z jídla a jak s nimi pracovat, aby nás
nevyčerpávaly.
n Co dnes věda ví o těsné spojitosti duševního
a fyzického zdraví, jak se díky ní můžeme sami
uzdravovat a zlepšovat svoji imunitu.
n Ucelený, detailní a velmi srozumitelný návod,
jak i v domácích podmínkách projít osvědčeným
meditačním kurzem MBSR profesora Kabat-Zinna.
n Mnoho praktických rad, jak vnést principy všímavosti
do svého života, abychom ho dokázali lépe řídit
a prožívat.
n Kniha je doprovozena zvukovou nahrávkou od
českého lektora mindfulness Jaroslava Chýleho, která
vám zahájení meditační praxe velmi usnadní.
Úvod
Stres, bolest a nemoc:
jak čelit naprosté pohromě
Tato kniha zve čtenáře, aby se vydal na cestu osobního
růstu, sebeobjevování, učení a zlepšování zdraví. Je výsledkem pětatřiceti let klinických zkušeností s více než 20
tisíci lidmi, kteří tuto celoživotní pouť započali svou účastí
na osmitýdenním kurzu MBSR (Mindfulness-Based Stress
Reduction – snižování stresu pomocí všímavosti, pozn.
překl.). Kurz původně nabízela jen Klinika snižování stresu
v nemocnici Massachusettské univerzity ve Worcesteru.
Dnes běží v nemocnicích a klinikách ve Spojených státech
i jinde na světě přes 720 programů založených na mindfulness podle modelu MBSR. Celosvětově se tak programů
zúčastnilo dalších mnoho tisíc lidí. Od založení kliniky v roce
1979 je program MBSR trvalým příspěvkem k novému hnutí
v rámci medicíny, psychiatrie a psychologie, které můžeme
nejvýstižněji označit jako participativní medicína. Programy
založené na mindfulness se staly příležitostí pro pacienty,
jak se více angažovat ve zlepšování vlastního zdraví
a pohody a doplňovat tak standardní medicínskou léčbu,
kterou zrovna podstupují. Programy začínají přesně tam, kde
se jejich účastníci právě nacházejí: v okamžiku, v němž se
rozhodnou přijmout výzvu udělat pro sebe něco, co pro ně
nikdo jiný na světě udělat nemůže. V roce 1979 byla metoda
MBSR novým druhem klinického programu v novém
lékařském odvětví známém jako behaviorální medicína, dnes
chápaném všeobecněji jako psychosomatická a integrativní
medicína. Z jejího pohledu mohou mít mentální a emoční
faktory, tj. jak myslíme a jednáme, významný vliv (ať pozitivní, nebo negativní) na naše zdraví, na naši schopnost
zotavit se z nemoci nebo zranění, ale také na schopnost žít
kvalitní a uspokojivý život. Dokonce i tehdy, čelíme-li chronickému onemocnění, chronické bolesti a trvale stresujícímu
životnímu stylu. Tento pohled, v roce 1979 radikální, je dnes
v lékařství brán jako samozřejmost. Můžeme už jednoduše
říct, že MBSR je jen dalším aspektem dobré medicíny. To

znamená, že současné použití a hodnota programu MBSR
se opírají o stále silnější důkazy jeho účinnosti, což nelze říct
o době, kdy tato kniha vyšla poprvé. Nové vydání shrnuje
závěry těch nejzajímavějších vědeckých studií, které podporují programy založené na všímavosti: popisují působení
programů na mozek a imunitní systém, hodnotí jejich
účinnost při snižování stresu, jejich vliv na příznaky nemocí
a to, jak umožňují dosáhnout emoční rovnováhy. Kniha dále
uvádí, jak se cvičení všímavosti stalo nedílnou součástí
dobré lékařské praxe i efektivního lékařského vzdělávání.
Lidé, kteří se vydávají na cestu osobního růstu, sebeobjevování, učení a zlepšování zdraví – což je cesta MBSR –
tak chtějí znovu získat kontrolu nad svým zdravím
a dosáhnout alespoň jistého klidu mysli. Přicházejí sem
s doporučením od svých lékařů nebo (čím dál častěji) sami
od sebe. Přivádějí je nejrůznější životní problémy a zdravotní
obtíže od bolesti hlavy, zad, vysokého krevního tlaku až
k srdečním chorobám, rakovině, AIDS nebo úzkostné
poruše. Jsou mladí, staří i středního věku. V kurzu MBSR se
naučí, jak o sebe pečovat, nikoli ve smyslu náhrady
za stávající léčbu, ale ve smyslu její zásadní součásti. Během
let se mě mnoho lidí ptalo, jak se mohou sami naučit to, co
se naši pacienti učí v osmitýdenním kurzu MBSR. Tato kniha
je především odpovědí na jejich otázku. Funguje jako
praktický průvodce pro kohokoli – zdravého či nemocného,
ve stresu nebo v bolestech –, kdo usiluje o překročení svých
hranic, o lepší zdraví a životní pohodu. MBSR je založen
na důsledném a systematickém výcviku všímavosti, což je
typ meditace, který se původně vyvinul v asijských buddhistických školách. Jednoduše řečeno, všímavost je neposuzující uvědomování každého okamžiku. Je kultivována tak,
že záměrně věnujeme pozornost věcem, na které běžně ani
na okamžik nepomyslíme. Je to systematický přístup k rozvíjení nového druhu aktivity, kontroly a moudrosti v našem
životě. Přístup založený na vnitřní schopnosti věnovat
něčemu pozornost a také na uvědomění, vhledu a soucitu,
jež přirozeně vyplynou z toho, že věcem věnujeme
pozornost určitým způsobem. ...

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

Anita Moorjani se narodila v Singapuru
indickým rodičům, ve dvou letech se s nimi přestěhovala do Hongkongu. Po mnoho let pracovala ve světě byznysu, ale
v dubnu 2002 jí diagnostikovali rakovinu.
Fascinující a dojemný zážitek blízké smrti
na počátku roku 2006 jí zásadně změnil
pohled na život a její současná práce je
prodchnuta hloubkou, kterou si přinesla
z vyšších sfér. Anita dostává často pozvání na konference po celém světě. Je
vtělením pravdy, že všichni máme vnitřní
sílu překonat v životě i nejtěžší situace,
a je živoucím příkladem toho, že je to
možné. V současnosti žije Anita s manželem v USA

Novinka autorky bestselleru Musela jsem zemřít

V knize autorka popisuje
svůj boj s rakovinou, ústící
ve fascinující zážitek blízké
smrti. Ten dalekosáhle
změnil její pohled na život.
Anita se rakoviny zcela
zbavila a nyní cestuje po
světě, pořádá přednášky
a semináře, přednáší na
konferencích a vypráví
posluchačům o hlubokém
vhledu, který zažila na onom
světě. Je–li v životě důležitá
cesta, a nikoli cíl, je možné,
že nebe je zde – je jím tento
fyzický život, který žijeme
na Zemi.
Vydává Pragma, 192 stran, 299 Kč.
Rozhovor s autorkou na následující straně
Zakoupit můžete zde
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cítila vyčerpaná, protože jsem dělala všechno ne pro sebe,
ale pro ostatní. Viděla jsem jiné lidi, kteří potřebují pomoc
nebo jim bylo dopřáno méně štěstí, než mně, a myslela, jsem
na to, jak se o ně postarat. Teď jsem pochopila, že pokud
myslím na sebe a své potřeby jako první, není to sobecké.
Cítím se jen šťastnější, zdravější a tím i štědřejší.

2. února 2006 se Anita Moorjani přiblížila nadotek smrti,
ale bylo jí dopřáno vrátit se. Pokud jste její knihy ještě
nečetli, doporučujeme to udělat, protože jde o knihy
odvahy a úžasného uzdravení. Jsou inspirující pro tělo,
mysl i duši.
Můžeme se vrátit zpět k 2. únoru 2006?
Co se tehdy s vámi dělo?
Poslední tři roky jsem trpěla rakovinou a zažívala nesnesitelnou bolest a ztrátu důstojnosti po neúspěšné léčbě
chemoterapií. Ráno mě přivezli do nemocnice, nebyla jsem
schopna pohybu a lékaři mi dávali pár hodin života. Nebudu
zacházet do podrobností, můžete si si je přečíst v mé knize,
ale když jsem se vrátila z nebe, jinak to nazvat nedovedu,
rakovina prostě zmizela. Nebylo to nic menšího, než zázrak.
Už více než deset let jsem zdravá. Můj život je zázrak.
Co jste pochopila po překonání klinické smrti?
Jen jednu věc, ale ta je nejdůležitější, a to je být věrný sám
sobě a sám sebe milovat.
Teď vím, že když nemám rád
sám sebe, nemohu ani dávat
lásku druhým, protože přeci
nemohu věnovat to, co sama
nemám.
Ale je potřeba brát do
úvahy i další potřeby, a to
nejen ty vlastní, zejména
pokud jste matka?
Má zkušenost je, že je třeba
vše dělat jen od srdce. Než
jsem si prošla klinickou smrtí,
vždycky jsem dávala na první
místo jiné lidi. Bála jsem se
být sama sebou a stále se

Také říkáte, že je třeba dělat vše, co vám přináší radost...
Ano, samozřejmě. Jsem jednoznačně pro cokoli, v čem se
cítíte šťastná. Doporučuji smích a neberte život příliš vážně.
Dělejte jen to, abyste se cítili dobře, a nemyslete na to, co
byste měli dělat, nebo na to, co vám jiní říkají, že byste měli
udělat. Strach ze selhání, nebo že zklamete jiné, není také pro
život dobrý.
Často lidem radím, aby začínali den svou oblíbenou písní.
Snažím se smát na sebe každý den a neberu se příliš vážně.
Směju se svým nedostatkům, protože vím, že být člověkem
znamená být naprosto nedokonalou bytostí. Dívám se do
zrcadla a říkám si, jsem dítě vesmíru a mým jediným cílem je
být věrný sám sobě. Pomáhá také začít každý den znovu
a zapomenout na problémy včerejška. Myslete na každý den
jako prázdné plátno, na které si můžete namalovat jakýkoliv
obrázek, který se vám líbí. Je to jen vaše volba, co malovat.
Můžete malovat s radosti, láskou a smíchem nebo vztekem,
strachem a lítostí. Volba je na vás. Ať je pro vás ta nejlepší
a nejvíce povznášející.
Takže bychom mohli učinit závěr. Jde hlavně o to, být
věrný sám sobě a užívat si života?
Ano. Pokud jste věrní sami sobě a budete-li poslouchat své
srdce, nemůžete nic pokazit. Je to opravdu tak jednoduché.
Dověděla jsem se také hodně o odpouštění. Uvědomila, jsem
si, že když vás lidé zraní nebo jsou na vás hrubí, nemusíte jim
odpouštět. Pokud však mám rád sám sebe bezpodmínečně
a uvědomuji si, že všichni jsme součástí téhož celku, pak je
tak snadné milovat ostatní a odpouštět jim stejně, jako
odpouštíme sami sobě.
Co vám dělá největší radost?
Určitě by mi udělalo největší radost, kdybych viděla svět, kde
lidé žijí beze strachu. Chápu, že někdy strach je důležitý, protože varuje a chrání nás, ale velká většina našich obav jsou
iracionální a užírají nás. Pevně věřím, že strach a úzkost jsou
příčinou nemocí, protože oslabují naši imunitu a jsou zdrojem
veškerého násilí a krutosti,
které kolem sebe vidíme.
Rozhodnutí jsou přijímána na
základě strachu, spíše než
z touhy po radosti a snahy dělat dobré věci pro sebe
a ostatní. Nic by mi nepřineslo
větší štěstí, než vědět, že moje
zkušenost, můj příběh, moje
slova byla na počátku změn,
po nichž by lidé viděli sebe
a tento nádherný svět jinak.
Naším jediným úkolem je být
tou změnou, kterou chceme
vidět ve světě.
(Ze zahraničních pramenů)

Životní příběh Anity, napsaný čtivě a upřímně, se okamžitě stal bestsellerem a autorka dnes patří mezi významné
osobnosti, nadšeně vítané čtenáři po celém světě. Brzy po sňatku u ní diagnostikovali rakovinu, po čtyřech letech různých
pokusů o léčbu upadla do kómatu a všechny orgány jí postupně selhávaly, což prokázala tomografická vyšetření.
Nečekaně se však z klinické smrti probrala a velmi rychle se začala zotavovat. Následná vyšetření neprokázala žádná
ložiska rakoviny, což je zcela neuvěřitelné a vědecky nevysvětlitelné. Strhující závěrečná část se týká autorčiny proměny
ve vnímání hodnot, neboť na základě prožitku blízké smrti objevila smysl života.
299 Kč
https://www.bux.cz/esoterika-duchovni-nauky/musela-jsem-zemrit-ma-cesta-od-nemoci-k-opravdovemu-uzdraveni-1
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Erik Larson (1954) je americký žurnalista a spisovatel literatury faktu.
Přispívá do prestižních listů a časopisů, jako jsou Time Magazine, New
York Times nebo The Wall Street
Journal. Ďábel v bílém městě (2003) je
jeho nejúspěšnější knihou. Mimo jiných
ocenění za ni obdržel cenu Edgar za
výjimečné dílo kriminálního žánru. Sám
o sobě říká, že je nejen spisovatel, ale
i badatel; veškeré rešerše a výzkumy
historie si dělá sám a dává si záležet
na tom, aby se jeho práce vždy co nejvíce držely historických poznatků.

Erik Larson
ĎÁBEL V BÍLÉM MĚSTĚ
aneb vraždy, kouzla a šílenství
na výstavě, která změnila Ameriku
Ďábel v Bílém městě, kritiky
oceňovaný bestseler, je beletrizovaná literatura faktu
o skutečném příběhu masového vraha H. H. Holmese,
amerického Jacka Rozparovače, který roku 1893
v Chicagu za Světové kolumbovské výstavy zavraždil desítky, možná až stovky žen ve
svém speciálně zkonstruovaném domě, obrovském bludišti plném mučíren, propadlišť, piteven a slepých uliček. Vrah, který měl ve svém
doupěti dokonce i plynovou
komoru, byl nakonec usvědčen a poslán na šibenici.
V zamýšleném filmu o tomto
případu by měl hlavní roli hrát
Leonardo DiCaprio, jenž zakoupil na knihu filmová práva,
a režii přislíbil Martin Scorsese.
Překlad: Filip Krajník
Vázaná, 496 stran, 398 Kč,
EAN: 9788025720554
Zakoupit můžete zde

Předzvěst hrůzy
Na sklonku 19. století žili v Chicagu, obklopeni továrním kouřem a řinčením laků,
dva muži, oba pohlední, modroocí a neobyčejně zdatní v profesi, kterou si zvolili.
Oba ztělesňovali element ohromné síly, s níž se Amerika drala vstříc 20. století.
První byl architekt, který navrhl mnoho významných amerických budov, mimo jiné
Flatiron Building v New Yorku a Union Station ve Washingtonu. Druhý byl vrah,
jeden z nejproduktivnějších v dějinách země, který zvěstoval nástup jistého amerického archetypu – městského sériového vraha. I když se tito dva muži nikdy
nesetkali, alespoň ne oficiálně, jejich osudy spojovala jistá magická událost, která
sice téměř vymizela z moderního povědomí, ale jíž byla ve své době připisována
transformativní moc téměř tak velká, jakou měla americká občanská válka. Na
následujících stránkách vám budu vyprávět příběh těchto dvou mužů i oné události,
ale jedno musím zdůraznit: ať už se vám budou některé části vyprávění zdát
sebeneuvěřitelnější či sebehrůznější, nejedná se o výplod autorovy fantazie.
Všechno, co uvedu mezi uvozovkami, pochází z dopisu, pamětí nebo jiného
psaného dokumentu.
Děj se odehrává převážně v Chicagu, ale laskavý čtenář jistě odpustí občasný výlet
za hranice státu, kupříkladu když odhodlaný a žalem zdrcený detektiv Geyer
vstoupí do onoho posledního hrozivého sklepení. Zároveň prosím o trpělivost při
nezbytných odbočkách, týkajících se kupříkladu nákupu lidských těl pro studium
medicíny či správného zasazení muškátu zvaného Černý princ do olmstedovské
architektury.
Vedle násilí, dýmu a zeminy je tato kniha také o pomíjivosti života a o tom, proč se
někteří lidé rozhodnou vyplnit krátký časový úsek, jenž jim byl vymezen, usilováním
o nemožné, zatímco jiní produkují smutek. V posledku se jedná o příběh nevyhnutelného střetu mezi dobrem a zlem, světlem a tmou a Bílým a Černým
městem.
Erik Larson, Seattle

http://www.kosmas.cz/knihy/214120/dabel-v-bilem-meste/
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Napůl báje,
napůl skutečný příběh –
hluboká minulost Austrálie
Iva Vodrážková

JAN WOOD, CHLAPEC,
KTERÝ ZASADIL STROM
Napůl báje, napůl skutečný příběh. Jeho počátek leží kdesi v hluboké minulosti daleké Austrálie. Její původní obyvatelé museli ustoupit před kolonizátory až do vyprahlých částí ostrova, ale nevzdali se svých zvyků
a rituálů. Tajemnými znameními přivedou do posvátných míst mladý pár,
Annu a Marka, přistěhovalce z Anglie. To, co by se mohlo zdát jako náhoda, je pečlivě vypracovaný tajný plán: Annu jmenují ochránkyní stromů
a do rukou jí vloží dřevěnou sošku dítěte. Jaké je její překvapení, když
soška ožije! Anna a Marek přijmou chlapce za svého a pojmenují ho Jan
Wood. Působení neznámých sil se ale nejde ubránit, svedou Jana na dlouhou dobrodružnou cestu...
88 stran, doporučená cena 349 Kč
Pro čtenáře od 8 let
Zakoupit můžete zde

http://www.kosmas.cz/knihy/225458/jan-wood-chlapec-ktery-zasadil-strom/

Autorkou pozoruhodné knihy, primárně určené starším dětem, je malířka a spisovatelka Iva Vodrážková, rozená Pelikánová (1951, v Olomouci).
Pochází z uměleckého prostředí. Její dědeček, akademický sochař Julius Pelikán,
se už v mládí pod vedením Josefa Václava Myslbeka podílel například na realizaci
sousoší Svatého Václava v Praze a později svým rozsáhlým dílem obohatil kulturu
moravského kraje. Vodrážková používá různé výtvarné techniky. Kromě olejomalby
a pastelů vytváří i objekty z proutí a provazů. Své šité textilní koláže zhotovuje
z použitých a odhozených látek a nalezených věcí, které nesou stopy dávných
lidských příběhů. Uměleckým recyklováním se hlásí k ekologické myšlence, je
aktivní členkou české ekofeministické skupiny Studna.
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Lucien Lévy-Bruhl
MYŠLENÍ ČLOVĚKA
PRIMITIVNÍHO
Klasická práce uznávaného francouzského
znalce pravěké i současné primitivní
kultury. Přestože s některými jeho názory
pozdější věda polemizovala, kniha si dodnes
zachovala značnou aktuálnost díky nesmírně bohatému materiálu ilustrujícímu
mentalitu primitivů, přičemž autor čerpal
nejen z běžně citovaných odborných publikací, ale také ze zpráv
cestovatelů, zápisů jezuitů působících v Severní Americe v 18.
stol. apod.
Vázaná, 360 stran, 359 Kč, EAN: 9788025720868
Plánovaný termín vydání: 21. 3. 2017
Zakoupit můžete zde

http://www.kosmas.cz/knihy/226614/mysleni-cloveka-primitivniho/

Victoria Schwabová
NEOBYČEJNÍ
Skvělý příběh o ctižádosti, žárlivosti,
touze a nadpřirozené moci… Victor
a Eli, dva samotáři, kteří se poznali
na studiích, brzy zjistí, že je pojí
společná vášeň k nebezpečí a zážitkům blízkým smrti a také že při
vhodných příležitostech dokážou
dobře rozvíjet své mimořádné schopnosti, dokud se jim jejich odvaha
nevymkne z rukou. Victor po deseti
letech utíká z vězení a za pomoci
mladé dívky hledá svého dávného
kamaráda, zatímco Eli pokračuje ve
své misi zbavit se všech dalších
nadpřirozených bytostí až na svou tajemnou a nepřemožitelnou
pomocnici. Oba poháněni vzpomínkou na zradu a prohru jsou k nezastavení, ale kdo nakonec
vyvázne se zdravou kůží? V Neobyčejných autorka přichází s drsným komiksově laděným
příběhem, který vás zavede do světa, kde získaná nadpřirozená moc nemusí nutně vést
k hrdinství a kde se na spojenectví příliš nehraje. Budete svědky fascinující charakterové studie,
která vás donutí přemýšlet o tom, co znamená být hrdinou nebo zločincem, a zda je mezi nimi
nějaký jasně definovatelný rozdíl.
Victoria Schwabová (1987) začala publikovat teprve v roce 2011, ale už má na svém kontě dvě
young adult série. Neobyčejní jsou její první knihou pro dospělého čtenáře. Můžete se těšit i na
další klasické fantasy Temnější tvář magie a Setkání stínů.
Překlad: Lukáš Houdek
Vázaná, 368 stran, 358 Kč, EAN: 9788025720455
Plánovaný termín vydání: 21.3.2017

Zakoupit můžete zde

http://www.kosmas.cz/knihy/225020/neobycejni/
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Markéta
Harasimová
POHÁRY
TOUHY
Erotický román s mysteriózním
nádechem

6.
ukázka

„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. „Je mi
úplně jedno, co jste si udělali, a jestli si kvůli
tomu půjdete po krku. Jediné, co mě zajímá, je
ten váš nechutný… poměr,“ ucedila s pohrdáním. „A především tady nehodlám mrhat
časem, kterého mám už tak málo, na vaše
dohady!“
„Což mě vede k otázce, proč jsi sem přijela?
V tuhle hodinu?“ odvážil se Viktor zeptat.
„Poněvadž jsi blbec, Viktore,“ pronesla oznamovacím tónem. „Volala mi matka. Potřebuje
na tu svou zítřejší oslavu víc kartonů vína.
Nebral jsi mi telefon, takže jsem musela jet až
sem, abych si to – jako skoro pokaždé – zařídila sama. A olalá, co se tady nedozvím?!“
luskla s jízlivým úsměškem prsty.
Viola začínala mít pocit, že je tady nadbytečná.
Ti dva si rozhodně měli co povídat, a dalo se
předpokládat, že pro Viktora to nebude nic
příjemného. Jeho žena rozhodně nebyla ušlápnutá domácí puťka, kterou opije rohlíkem.
Naopak – zdálo se, že z těch dvou nosí kalhoty ona.
***
Právě se blížila k domu, když ucítila jakýsi
závan. Že nešlo o noční vánek, pochopila ve
chvíli, kdy ji do nosu udeřila kořenitá vůně
kolínské. Zůstala stát a snažila se prokouknout
temnotu, ale vtom ji za ramena popadly těžké
ruce. Smýkly s ní tak silně, až zavrávorala.
V příští vteřině ztratila rovnováhu a tvrdě
dopadla na zem. Než se Viole podařilo
vykřiknout, uzavřel jí hlasivky dusivý tlak:

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 vinařském 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 odvrácenou 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,
EAN 9788090677609
Vyjde v nejbližších dnech!

VIDEO
https://youtu.be/vyuXdQhPKRI

útočník využil šátek, který měla kolem krku,
a pevně ho utáhl. K uším jí pronikalo funění
a sípavý dech, ten její se však drasticky zúžil.
Chtěla se bránit, ale nedal jí žádnou šanci:
silným tělem ji přikoval k zemi. Před očima se
jí rozběhly barevné mžitky - rychle pochopila,
že nad sebou brzy ztratí vládu.
Navzdory tomu, že Violina kůže žhnula, ji jako
ledový příkrov obestřel děs. Chce mě snad
uškrtit?! rezonovalo jí hlavou. Okamžitě poznala parfém člověka, který ji napadl – neměla
by s tím problém ani při probuzení z nejhlubšího spánku. Jenže vědět, o koho jde,
ničemu nepomohlo. Rozhodující byl fakt, že
měl převahu a na ní bylo vymyslet, jak vyváznout.
Spásný nápad bohužel nepřišel a Viola brzy
zvláčněla v náznaku mdlob. Neupadla do nich
jenom proto, že sevření látky jako zázrakem
povolilo a jí se povedlo nabrat do plic slabou
dávku kyslíku. Násilník měl zjevně v plánu
nechat ji při vědomí, a ji z toho namísto úlevy
zamrazilo…
Surové ruce trhly sakem a nešetrně ho z Violy
servaly. Následovalo praskání švů tenké
halenky, a vzápětí hladkou pleť ovanul chladný
březnový vzduch. Neměla sílu k odporu:
dokonce ani ve chvíli, kdy jí nenechavé prsty
vyhrnuly sukni a škubly kalhotkami.
Bože, prosím… ne, tohle ne! dunělo jí
mozkem, který však nebyl sto vydat jakýkoli
pokyn zesláblému tělu. Přece se nenechám
znásilnit přímo pod vlastními okny! Avšak i ta
myšlenka byla neostře zamlžená.
Mezitím už na její tělo zuřivě zaútočily mužské
ruce. Tvrdě hnětly odhalená ňadra a draly se
mezi stehna. Tiskly a plenily s bezohlednou
surovostí a úmyslem ji ponížit. Ty hrubé
doteky bolely – a Viola věděla, že přesně tak
to její trýznitel chce. Potřebuje, aby co nejvíc
trpěla, a možná ji nakonec ani nenechá
naživu. Dával jasně najevo, že ji nebude
šetřit… naopak. Vystrašené srdce rozechvěla
panika, která ještě prohloubila Violinu slabost.
Ucítila, jak jí se do jemné pokožky zaryla
hrana masivního prstenu, a vnímala i pramínek teplé krve, jenž vytryskl z rány. Na
zaúpění či výkřik jí však scházela energie.
Sice se k němu nadechla, ale nic víc udělat
nezvládla: jeho očím ten chabý pokus neunikl.
Aby Violu ztišil, vrazil jí v rychlém sledu dva
pádné políčky. Dopadly na její tváře plnou
silou a ona zaslechla cvaknutí vlastních zubů,
při němž si téměř prokousla jazyk. V ústech se
jí rozlila železitá chuť krevní plazmy.
Pěst sevřela Violiny vlasy s takovou razancí,
až jí z očí vytryskly slzy. Na nahém stehně –
punčochy už dávno vzaly zasvé – cítila tuhou
erekci, a do jícnu se jí začala hrnout žluč.
Rozlepila víčka. Nechtěla hledět do tváře
člověka, který jí stále krutěji ubližoval, ale
nemohla si pomoct. A jakmile se jejich oči
střetly, celým jejím tělem projela zhnusená
nenávist. Vlila jí do žil poslední dávku sil.
Instinktivně trhla hlavou dopředu a čelem
zprudka narazila do jeho nosu. Chrupavka
hlasitě křupla a Violinu tvář potřísnila cizí krev.
„Děvko!“ štěkl hlasem změněným bolestí
i palčivým vztekem. V příští vteřině její lebkou
zaduněla tupá rána, a ona ztratila vědomí…
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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
James Aitcheson se narodil ve
půdu od svého nového pána Roberta Maleta na oplátku
Wiltshiru v roce 1985. Během studií
za své služby v bitvě o Eoferwic. Teď je tedy i on vlasthistorie na Emmanuel College v Camním pánem, má malou družinu rytířů a sídlo, které může
bridgi se začal intenzivně zajímat o annazývat domovem. Jenže situace v celém království,
glický středověk, zvlášť o anglosaské
a obzvlášť na hranici, je víc než neklidná a Tancred by
období a následné ovládnutí Anglie
mohl o své těžce vydobyté výsady brzy přijít.
Normany. Právě tato událost totiž
Normanské království se ocitá na všech stranách
znamenala zásadní obrat ve vývoji zev obklíčení – staří i noví nepřátelé se spojí a chystají se
mě. Jeho romány vycházejí ve Spozaútočit. Křehká vláda krále Guillauma v Anglii se tím
jeném království, Spojených státech,
dostává až na pokraj pádu.
Německu a České republice.
Tancred je vybrán, aby vedl výpravu do vnitrozemí
Je mimo jiné členem Královské hiWalesu. Ujímá se tak nejtěžšího úkolu, který ho buď
storické společnosti.
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
Zakoupit můžete zde
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Nepřítel Caerswys opustil pobezpečí, to jsem nikdy nedozději, než jsem čekal. Už někázal říct, ale přinejmenším
jakou dobu bylo světlo, když
vědí, kdy po nich budeme něco
jsme se prvně doslechli, že byl
chtít, a ta chvíle právě nastala.
spatřen, jak v zástupu pochoduNebyl jediný neklidný. Já byl
je z brány pevnosti. Nebe bylo
taky, částečně proto, že to bylo
šedivé a od svítání vytrvale
poprvé, kdy jsem vedl tolik
mrholilo, což s každou ubíhající
mužů do útoku, a částečně
hodinou utlumovalo elán mužů,
proto, že někde ztracený v tea taky, jak jsem se domníval, deptalo Mareduddovy lučištníky, mnotě lesa za mnou byl Berengar. Byl bych radši, kdybych ho
kteří museli udržovat tětivy suché, jinak by se šlachy natáhly měl někde na očích, ale nevěřil jsem mu natolik, abych zařadil
a byly by k ničemu. Jen jsem doufal, že skrčení nízko mezi jeho nebo jeho druhy do svého conroi, či dokonce do první
křovisky hlodáše a vřesu našli alespoň nějaký úkryt před linie, a tak číhal mezi mužstvem, bezpochyby proti mně popivlhkem. V každém případě teď už bylo pozdě něco s tím choval, protože mi připadal přesně jako člověk, který tohle
udělat, protože jsem mezi stromy a kapradím zahlédl prvních dělá i ve chvílích před útokem. Vzkypěla mi krev, když jsem si
pár Velšanů, třebaže byli ještě několik set kroků daleko. Hroty představil jeho chladný, zamračený výraz: v podstatě jediný,
jejich kopí poskakovaly nahoru dolů, jak stoupali po stezce který mi za tu krátkou dobu, co jsme se znali, ukázal. Přesto
vzhůru do kopce směrem k nám, a ač to nemohli nijak tušit, jsem nemohl dopustit, aby se mě zmocnil hněv. Musel jsem
i vzhůru ke své smrti. Měl jsem pravdu, protože skutečně mířili zkrátka věřit, že on i jeho druzi odvedou svůj díl práce, jak
na sever, i když už teď se mi zdálo, že je jich víc než stovka, slíbil. Dokud nebude vítězství jisté, nemohl jsem si dovolit
o které mi včera pověděli naši zvědové. Vsadil bych na to, že plýtvat časem na malicherné rozmíšky, jaké jsem s ním měl,
měli ještě o polovinu mužů víc, byť je nešlo přesně spočítat; ať pokoušel mou trpělivost sebevíc. Zavřel jsem oči, zhluboka
nejeli ani nepochodovali v uspořádaných řadách, ale spíš ve se nadechl a vnímal vlhký pach země a listí. Představoval
skupinkách, od malých, třeba jen o pěti mužích, až po velké jsem si, co udělám, až se střetnu s velšskými řadami, v duchu
čítající tak mužů dvacet. A ne všichni to byli válečníci, protože jsem si zkoušel každý švih svého meče. Za mnou Pons zaklel,
jsem mezi nimi zahlédl víc než pár žen: manželky vojáků na můj vkus moc hlasitě, tak jsem po něm přes rameno šlehl
a další, co provázely vojsko; sběračky dřeva, kuchařky s kot- pohledem – z kroužkového rukávu zbroje si utíral lesklý bílý
líky, ošetřovatelky, co zašívaly rány, a švadleny na správky trus. Nad našimi hlavami krákalo hejno rozhašteřených kavek.
oblečení.
Rozhodně jsem je nechtěl vyplašit, aby vzlétly; těžko by totiž
„Pamatujte, kdo je vedle vás v útoku,“ připomněl jsem svému nepřítel mohl dostat jasnější signál, že se něco děje, a naše
conroi a zbytku rytířů kolem sebe. „Držte se blízko a hlídejte si pečlivě připravené plány by rozfoukal vítr. „Ticho,“ přikázal
boky; hlavně neporušte linii.“ Pochopitelně oni to všechno už jsem mu. Plivl na zem a pak vzhlédl, obličej stažený znechuznali, ale bitva provádí s myslí podivné věci. Mnohokrát jsem cením, jak pátral v šumějících větvích po opeřenci, co ho
viděl muže, podle mého rozvážné, jak je zaslepila zuřivost, zneuctil. „Zatracení ptáci,“ ulevil si. „Pro mě za mě na tebe
krvelačnost a sen o slávě. Úplně ztratili soudnost, zapomněli můžou srát od rána do večera. Hlavně zavři hubu.“ Už to
i to, kde jsou, a s radostí jeli vstříc smrti. Svou pošetilost si nebude trvat dlouho. Opozdilci v nepřátelském konvoji už
uvědomili, až když bylo příliš pozdě. Nepřál jsem si vidět pomalu stoupali po cestě, mnohem víc pěšáků než jezdců,
kohokoli ze svých mužů podlemuži nesli vaky, zatímco ženy
hnout podobnému osudu –
jejich
štíty; měly je zavěšené
VYŠLO
přátele a přísežné bratry, které
na dlouhém popruhu přes
Ve znamení meče je první díl histojsem tak dobře poznal –
záda. „Kdokoli z vás by se jen
rické trilogie z doby těsně po nora proto jsem jim to připomínal
prstem dotkl některé z těch
manském vítězství na britských ostrovech. Hlavní hrdina Tancred bojuje na
bez ohledu na to, zda si myžen, pocítí chuť mého meče,“
straně
Normanů, kteří nemají ani tři
sleli, že to potřebují, či ne.
prohlásil jsem a ujistil se, že
roky po rozhodující bitvě u Hastings
Předvoj nepřátel se už blížil
ten vzkaz byl předán dál.
(1066)
své panství v Anglii jisté a musí
k místu, kde vyčkával skrytý
„Myslíš, abys je mohl mít
čelit povstáním neustále doutnajícím
Maredudd. Pevněji jsem sevřel
první?“ zazubil se vedle mě
mezi původními anglosaskými obyvaotěže a čekal, až dá signál
Eudo. „Aby mohly odejít a vyteli. Tancred je středověký rytíř, který
svým lučištníkům, aby vypupovědět svým krajanům o mase nejlépe cítí ve válečné vřavě, ve
stili šípy. Určitě to už nebude
sakru, který jsme tu provedli,“
světě fyzické síly a jednoznačných
trvat dlouho. Nepomohlo, že
usadil jsem ho. Částečně to
povelů. Ve službách normanského
šlechtice pomáhá udržovat mír na samé hranici normanského
nepřítel nebyl v jednom zápravda byla, ale já jsem si
vlivu v severní Anglii. V situaci, kdy Normané ztrácí město
stupu, jak jsem doufal, ale rozhlavně chtěl zajistit disciplínu.
Durham
a schyluje se k rozhodující bitvě o York, je Tancred
tažený po cestě, protože tak
Měli jsme tu jasný úkol a já byl
pověřen poněkud záhadným úkolem doručit zprávu do kláštera
se stal těžším cílem. Nihtfeax
přesvědčený, že dovolit muna jihu Anglie. Ze zdánlivě náhodné odbočky mezi bitvami se
neklidně přešlapoval a já ho
žům, aby uspokojili svůj chtíč
stává hlavní zápletka, když Tancred zjistí, že zpráva je určena
poplácáváním po krku uklid- vdově po posledním anglosaském králi Haroldovi...
při každé příležitosti, nebyla
ňoval. Podobně jako muži jsou Vázaná, 432 stran, 368 Kč, EAN: 9788074296161
součást toho, co Fitz-Osbern
i koně před bojem neklidní.
zamýšlel...
Zakoupit můžete zde
Zda ve vzduchu vycítí obavy
http://www.ivysehrad.cz/kniha/ve-znameni-mece/
nebo snad blížící se ne-
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Kniha
navazuje
na dva
úspěšné
předchozí
autorčiny
svazky
věnované
stěhování
národů

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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