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Mark Sennen 
Dotyk 
Ponořte se hluboko do šílené mysli
sériového vraha! 
Detektiv inspektorka Savageová a její tým z brit-
ského Plymouthu se snaží vyšetřit sérii hrůzných
útoků na mladé ženy. oběti jsou zdrogovány,
násilím odvlečeny, zneužity a poté pohozeny 
u cesty. Zůstává jim jen mlhavá vzpomínka na to,
co se stalo. když je však na pláži nalezeno
mrtvé, zohavené tělo jedné z těchto žen,
vyšetřování se změní v děsivý hon na vraha.
Jenže jedna oběť nestačí… alespoň tomuhle vra-
hovi ne. 
Nakladatelství Práh vydává strhující thriller
Dotyk, ve kterém britský spisovatel Mark Sennen
poprvé přivádí na scénu svéráznou detektiv in-
spektorku Savageovou. Českým čtenářům se tak
dostává do rukou kniha, která v literárním světě
zaznamenala mimořádný ohlas a kterou jedna 
z četných pochvalných recenzí charakterizovala
jednoduše: „Zatraceně dobrá anglická detek-
tivka od jednoho z nejúspěšnějších britských au-
torů tohoto žánru současnosti.“
Mark Sennen svůj Dotyk nejprve vydal sám vlast-
ním  nákladem, ovšem záhy si této novinky, 
vzhledem k jejím nesporným kvalitám, všimli
čtenáři a velcí světoví nakladatelé. Ještě v roce
2012 se z knihy stal bestseller číslo 1 knižního

giganta Amazon a e-kniha se umístila v žebříčku toP 100 knih roku 2012. od tohoto úspěchu
Sennen napsal dalších pět neméně úspěšných pokračování této série, které postupně vyjdou 
v nakladatelství Práh ve skvělém překladu Daniely Reischlové. A dobrá zpráva je, že Mark
Sennen podle svých slov s inspektorkou Savageovou ještě rozhodně nekončí!

Překlad Daniela Reischlová
Vázaná, 368 stran, doporučená cena 379 kč, ISBN 978-80-7252-756-4, EAN 978-80-7252-756-4

https://www.kosmas.cz/knihy/243568/dotyk/
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Rozhovor s autorem na další straně



Mark Sennen vydal v červenci
2011 Touch for Kindle (česky

Dotyk), jde o první titul s hlavní
hrdinkou inspektorkou Charlotte

Savageovou. V roce 2011 se
kniha stala jedničkou na

seznamu thrillerů na Amazonu.
Prodáno bylo více než 80 000

výtisků. Série nyní obsahuje 
už šest knih, poslední

je The Boneyard.

Mohu vás na úvod poprosit, abyste se
představil?
Žiji v Devonu s manželkou, dvěma
dcerami v pubertálním věku a velkým
psem. Naším domovem je dvě stě let
stará chalupa na břehu bahnitého ústí
říčky a nejbližší sousedé jsou od nás půl
míle daleko. Je to idylické místo pro
vychování dětí, i když to má své pro-
blémy. Děvčatům se nelíbí izolace,
nemají  žádné přátele. Na druhou stranu
mohou přímo ze zahrady lovit ryby a strá-
vit polovinu léta na vodě nebo ve vodě.
Jaká byla cesta k vašemu románu Dotek, který je první v sérii 
s inspektorkou Charlottou Savageovou?
Psát jsem chtěl už dávno. Pokoušel jsem se sepsat nějaké nápady 
a scény a povídky, ale za moc to nestálo.  Až jsem se pokusil o sci-fi
román a předložil ho několika agentům. Po nějaké době se mě ru-
kopisy začaly vracet s lakonickou poznámkou: „ne, díky“. Teprve dvě
události – počátek recese a příchod Kindle a Amazon KDP – mě
přiměly vrátit se ke psaní. Najednou jsem měl spoustu volného času,
byl jsem programátor na volné noze a práce ubylo, tak jsem se
rozhodl, že než sedět před počítačem a snažit se vytvořit další
facebook nebo twitter, raději dokončím román, na němž jsem už
několik let pracoval. Domácí práce je někdy osamělá, ale když se na-
rodila naše první dcera, byl jakýkoli pocit samoty pryč, a o dva roky
později po narození druhé dcery už mi bylo jasné, že je třeba všechno
opustit a pomoci mé ženě. Nyní si nedokážu představit, že bych musel
chodit někam do zaměstnání mimo domov. Kromě zřejmých pra-
ktických výhod jsem si s dětmi mohl užívat všechny rozhodující mo-
menty jejich dospívání. Je mi líto rodičů, kterým něco podobného jejich
pracovní nasazení nedovolí.  Vidím některé otce, kteří dělají pět dní 
v týdnu od rána do večera, jak je to vzdaluje od jejich dětí. Ale mno-
hým to nevadí a o víkendech se věnují vlastním zálibám. Bývá mi 
z toho smutno.
Práce z domova však také není úplně jednoduchá. Když jsem byl
programátor, udělal jsem si režim, jak jsem potřeboval. Brzy ráno,
pozdě v noci a někdy hodinu přes den. S povinnostmi rodiče to šlo
pohodlně skloubit. Psaní, alespoň pro mě, takhle nefunguje. Musím
sedět u klávesnice, někdy hodiny, než mě napadne něco smy-
sluplného.
Stephen King řekl, že povinností spisovatele je každé ráno začít
pracovat a čekat, až přijde múza. Bohužel má múza nemá ráda

přerušování práce a odbíhání od počítače. Není ani přátelská k dětem.
Chce mě celý den jen pro sebe. Pokud nesedím u počítače, ne-
pomůže mi. Myšlenky nepřicházejí a slova se nedostavují.  Kreativita
není něco, co může být zapnuto a vypnuto jako kohoutek, takže pokud
vyzvedávám jednu dceru ze školy a druhou vedu na  taekwondo, je to
ztracený čas pro mou tvůrčí práci. 
Kde tedy nacházíte ten svůj klid na setkávání s múzou?
Pracuji ve srubu, spíš je to obyčejná kůlna, na zahradě. To je skvělé,
protože „dojíždění“ tam mi trvá jen přibližně deset sekund. Ale má to 
i své nevýhody, samozřejmě. Mám snadný přístup k obědům, k pití,  
k opravě hračky, která přestala fungovat. Když se po takové
„neumělecké“ činnosti vrátím k počítači, musím se vypořádat s velmi
rozhněvanou múzou, a trvá to dlouho, než se uklidní.
Proč jste se rozhodl pro profesi spisovatele?
Rozhodně ne proto, abych rychle zbohatl. Programování bylo, a je,
když občas přijmu nějakou jednorázovou zakázku, mnohem lukra-
tivnější. Lidé si občas v novinách přečtou, že některý z velkých spiso-
vatelů vydělává obrovské množství peněz. Mám pro vás zprávu: prů-
měrný autor získává dvanáct a půl tisíce liber ročně. A to při velké
existenční nejistotě. Jste tak dobří, jaká je vaše poslední kniha. Takže
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Mark Sennen se narodil v Surrey, ale vyrůstal ve
venkovském Shropshire, kde se naučil řídit traktory. Byl
nepříliš schopný farmář, průměrný bubeník, neúspěšný
Ph.D. student a velmi dobrý programátor. Žije se svou
ženou, dvěma dětmi a poměrně velkým psem, vedle ba-
hnité říčky v nejhlubším jižním Devonu, kde už roky ne-
došlo k vraždě. Je autorem seriálu s inspektorkou Charlotte
Savageovou: Touch (Dotyk), Bad Blood, Cut Dead, Tell
Tale, Boneyard, plus samostatného thrilleru: Sum of All
Hins. 



do budoucna moc plánovat nelze.
Já se pro psaní rozhodl z jakési vnitřní potřeby a myslím, že svou roli
hrálo i to, že mám děti. To se odráží v tom, jak se má protagonistka
Charlotte Savageová chová a vede vyšetřování. Obávám se, že pokud
jde o potrestání těch, kteří jsou úmyslně krutí, zejména k dětem,
nemám příliš objektivní přístup k spravedlnosti. 
V jedné z knih jsem Charlottě vložil do úst:: „Pokud někdo ubližuje
mým dětem, vrátím jim to stejnou mincí.“ Tedy nic ušlechtilého nebo
odpouštějícího, ale myslím, že se s tímto postojem mnozí rodiče iden-
tifikovali.
Jaký styl jste si vybral?
Velký kus románu jsem napsal ve stylu J. G. Ballarda (nesrovnám ale
kvalitu!) v ich formě o sériovém vrahu. Nebyl jsem s tím však spo-
kojen. Po přečtení oblíbených autorů, jako jsou Graham Hurley, John
Harvey a Peter Robinson, jsem věděl, že nejbližší žánr pro mě bude
policejní vyšetřování. Pak už zbývalo jediné, něco napsat. 
Kterou nejvzdálenější vzpomínku byste nám mohl prozradit, tedy
pokud jde o psaní? 
To se musíme vrátit na základní školu. Pamatuji si, že jsem psal příběh
o jakési válce nebo něco podobně apokalyptického. Přesné detaily si
nevybavuji, ale vzpomínám si, že jsem to nedokázal dokončit včas.
Tak jsem v posledním odstavci použil zkratku a napsal jsem něco jako:
„Bojovali jsme, věděli jsme, že jednoho dne budeme svobodní.“ Byla
to zřejmě lehce traumatizující zkušenost, protože od té doby potřebuji
vědět, jak má kniha skončí. 
Kdybyste nebyl spisovatel, co jiného byste dělal?
Miluju plachtění, lodě a moře, takže myslím, že bych dělal něco na
moři.
Co máte v průběhu psaní nejraději?
Já vám raději řeknu, co rád nemám. Třeba, když psaní první verze
zhruba ve třech čtvrtinách zjistím, že popisovaný zločin je vágní a už
není co rozvíjet. Musím se zamyslet a přijít s něčím, co na první
pohled může vypadat úplně cizorodě. Druhý je právě opak toho, o čem
jsem teď mluvil. Dokončím první verzi a vidím, že mi příběh příliš na-
bobtnal. Pak musím nadbytečné scény škrtat, což je velmi bolestivé.

Který kriminální román byste rád napsali?
Byl bych pyšný, kdybych napsal seriál Faraday a Winter (Graham
Hurley). Příběh rozložený do dvanácti knih je okouzlující. Pokud máte
na mysli jednotlivou knihu, myslím, že Birdman Mo Hayder by byl
skvělým a originálním dílem.
Kdo je váš oblíbený autor mimo kriminální žánr?
Jsem obrovský fanoušek Patricka O'Briana. Jeho dvacetidílná série
románů z prostředí britského královského námořnictva v období
napoleonských válek je fascinující. Dvojice hlavních hrdinů – námořní
kapitán Jack Aubrey a lékař a přírodovědec Stephen Maturin – mají
málo společného se současnými postavami drsých kriminálních
románů, ale mně se moc líbí. Sám se rád plavím po moři, takže si
doslova vychutnávám O'Brianovu námořní terminologii. Úžasné jsou 
i popisy námořních bitev. Knihy se také od současné fikce odlišují
tempem vyprávění, které se hodí k období, jež popisují.
Lekl jste se už někdy vlastní představivosti? 
Často, ale ne tak často, jako je moje žena. S každým novým sériovým
vrahem jí přidávám trochu víc starostí.
Děsí vás něco? 
Stísněné prostory a škvoři.  
Kdybyste si mohl vzít na pustý ostrov jednu hudební nahrávku 
a jedinou knihu. Které by to byly? 
Yessongs a Bible. Nejsem věřící, ale myslím, že v Bibli je spousta
moudra, které je stále aktuální. Yessongs je první koncertní album brit-
ské progresivní rockové skupiny Yes, dělá mi společníka při odpo-
činku.  
Jak hodnotíte současný literární svět v souvislosti s rostoucím
podílem elektronických knih? 
Myslím, že je ve velmi dobrém stavu. Celé odvětví se vyvíjí, týká se to
i vztahu  čtenáře a spisovatele. Myslím, že je silnější než kdy předtím.
Čtenáři se rozhodnou, co chtějí číst a spisovatelé rozhodnou, co chtějí
napsat. Vydavatelům a agentům se to možná nelíbí, protože nároky
na ně stoupají. Přežijí lepší a imaginativnější. 

(Ze zahraničních pramenů)

www.prah.cz
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Bram stoker
dRaCuLa
Román dracula Brama stokera není třeba dlouze
představovat, slyšel o něm snad každý: právě v něm se
totiž v dokonalé podobě zrodil moderní mýtus upíra. ne
každý ovšem tento klasický román o fatálním střetu 
s nesmiřitelným zlem četl – a naše nové vydání nabízí
ideální příležitost, jak to napravit. na své si tu ovšem
přijdou i znalci a milovníci stokerova příběhu – dracula
totiž nyní vychází v revidovaném překladu Tomáše
korbaře, s rozsáhlým, zasvěceným doslovem anglistky
aleny dvořákové a s fascinujícími dřevoryty Františka
Štorma

Překlad: Tomáš korbař
ilustrace: František Štorm

Vázaná, 356 stran, 398 kč, ean: 9788025724705

https://www.kosmas.cz/knihy/219413/dracula/

Joe Benitez, M. M. Chen, Martin Montiel 
Lady MeChanika: TaBuLe osudů

Lady Mechanika řeší nový
případ, který ji zavede až do
srdce černého kontinentu,
do afriky. Právě tam se vy-
pravila vědecká expedice
hledat ztracené město su-
merského boha enkiho, ve
kterém se má podle bájí
nalézat Tabule osudu. 
artefakt, který jeho držiteli
přinese vládu nad světem,
zbraň hromadného ničení,
která nesmí za žádných
okolností padnout do nepo-
volaných rukou. a právě to
se v dobrodružství, které je
ještě daleko zábavnější než
první příběh, stane. Lady
Mechanika se musí popa-

sovat s řádem rosenkruciánů, yettim, zlotřilými nelidskými vojáky, otrokáři, beduínkami 
a s nosorožcem. Lady Mechanika je zpět a na jejích fantasticky tvarovaných bedrech
spočívá osud celého lidstva věku páry! 
Překlad: Richard klíčník
ilustrace: Joe Benitez
Vázaná, 168 stran, 598 kč, ean: 9788025725061

https://www.kosmas.cz/knihy/241412/lady-mechanika-tabule-osudu/
https://www.kosmas.cz/knihy/244372/lady-mechanika-tabule-osudu-limitovana-edice/
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Anthony O’Neill
NA OdvráceNé strANě
Na odvrácené straně Měsíce se nachází Město hří-
chu založené výstředním miliardářem Fletcherem
Mosasem – původně jako trestanecká kolonie pro
nejtěžší zločince, nájemné vrahy a sexuální maniaky.
v celém vesmíru není místo, kde byste sehnali
účinnější fet, levnější plastickou operaci, intimnější
zákoutí pro dohodnutí kšeftu… anebo zkorumpova-
nější policii.
Poručík damien Zackon, jehož sem před mafiány na
Zemi uklidili v rámci programu na ochranu svědků,
se o tom má přesvědčit na vlastní kůži. Když v míst-
ním policejním revíru dojde k sérii krvavých atentátů,
svěří vyšetřování právě jemu. Proč zrovna nováč-
kovi? Při pátrání po atentátnících mu hážou klacky
pod nohy jak kolegové v čele s náčelníkem otylým
jako hroch, tak zdejší samozvaný vládce. Jenže co
když za vraždami stojí právě všemocný Mosas a jeho
neméně ambiciózní dcera? 
Mezitím se dva tisíce kilometrů odtud vydává na

pouť v krutých podmínkách měsíčního povrchu uhlazený android, usměvavý, cílevědomý –
a pokud se mu kdokoli ocitne v cestě, i krvežíznivý stroj vedený jedinou pohnutkou. Musí
se dostat do Města hříchu a ovládnout ho…

Překlad Jan Kalandra 
vázaná, 432 stran, 348 Kč,  IsBN: 978-80-7335-533-3,| eAN: 9788073355333

https://www.leda.cz/titul-detailni-info.php?i=712Zakoupit můžete zde

Rozhovor s autorem na následující straně
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Co vás vedlo k tomu, že jste svůj kriminální román umístil na
Měsíc?

Měsíc mě vždycky velmi fascinoval, a to i díky velkým možnostem pro
nejrůznější zápletky. Navíc si neuvědomuji, že by se na Měsíci
odehrával děj nějaké knihy. A tak mě napadlo, že „The Dark Side“ je
skvělý titul pro knihu o zločinu. Ale samozřejmě existují i jiné možnos-
ti. Šlo mi o to už názvem vyjádřit, že jde o knihu o zločinu, knihu 
o hrůze a také sci-fi.

Australan ANTHONY O’NEILL (1964), skladník,
zaměstnanec videopůjčovny, bankovní úředník,
pojišťovací agent a nyní na plný úvazek spisovatel,
žije v Edinburghu. V hlavním městě Skotska se usadil
s cílem poznat inspirace svých literárních vzorů
Roberta Louise Stevensona a Arthura Conana Doyla. 
V prvotině Šahrazád – Útěk z Bagdádu (2001, 
č. 2002) si potměšile pohrál s arabským folklorem –
proslulé hrdince Pohádek tisíce a jedné noci po
několika letech opět hrozí, že bude o hlavu kratší, 
a tak se znovu zachraňuje usilovným vyprávěním…
Druhý O’Neillův román The Lamplighter (2003;
Lampář) je už plně zasvěcen stínohře zanedbaných
čtvrtí skotské metropole v duchu romantika Ste-
vensona. I následující román Říše věčnosti (2006, č.
2009), zasazený do časů Napoleonova egyptského
tažení, má skotského vypravěče, který líčí císařovo
posedlé pátrání po tajemství nesmrtelnosti. Vrcholem
autorových výbojů na poli literárního krváku je kniha
The Unscratchables (2009; Nezničitelní), detektivní
parodie se společenskokritickým přesahem, v níž se
úlohy strážců zákona ujali bullteriér se siamskou
kočkou.
Talent plně se pohroužit do zápletek slavných děl 
a vynořovat se odtamtud s nečekaně bizarními
úlovky – příznačný i pro měsíční thriller Na odvrácené
straně (2016) pojatý ve stylu noir – prokazuje O’Neill
rovněž v románové novince Dr. Jekyll and Mr. Seek
(2017). S rouhavou poklonou milovanému Stevenso-
novi v ní rozvíjí případ podivné identity lidumila
Jekylla sedm let poté, co podle klasika dokonal 
v jednom těle se zloduchem Hydem.

„Geniálně
šílené, 
napínavé 
a zábavné.“ 
– THE WALL
STREET
JOURNAL

„O’Neillovy
postavy mají
nesmírnou
přitažlivost – 
i ty, o kterých
tušíte, že je
čeká strašlivá
smrt. 
Pocit hrůzy
zmírňují bizarní
slovní hříčky,
groteskní
popisy měsíční
reality 
a sarkastický
humor.“
– KIRKUS
REVIEWS

„Kniha
nabroušená
jako dýka 
z nanovláken,
příběh ponurý
jako
mezihvězdný
prostor.
Vyprávění
skandálně,
bizarně,
neodolatelně
zábavné.“ 
– JOHN
BIRMINGHAM

„Měsíc se otáčí
synchronně se
Zemí, takže jedna
jeho strana –
přivrácená strana –
je stále obrácená 
k Zemi. 
Druhou, odvráce-
nou stranu, nelze
ze Země nikdy
pozorovat.
Odvrácená strana
se někdy nazývá
‚temnou stranou‘.
Všechna místa na
odvrácené straně
Měsíce jsou
odříznuta od přímé
komunikace se
Zemí.
– podle Wikipedie



www.leda.cz

Co všechno jste musel nastudovat o Měsíci, aby vaše
vyprávění bylo věrohodné?
Mám zásadu dělat všechno vědecky přesně, dokázal jsem to už ve
svých historických románech, Teď to bylo ještě o něco těžší.
Prostudoval jsem desítky a desítky knih. Ponořil jsem se do
geografie Měsíce a bádal, jaké jsou možnosti na Měsíci vůbec
přežít. Četl jsem o navrhované lunární základně,
kterou by překrýval kráter. Myslel jsem, že
je to fantastický nápad umístit celé
město do kráteru. A prachové
mraky, dočetl jsem se o nich
fantastické věci. To je
něco, o čem většina
lidí neví. Je to fe-
nomén ovlivněný
střídáním extré-
mních teplot na
slunci a ve
stínu, což
zvedá prach.
To je jedna 
z věcí, které
jsem možná
trochu zve-
ličil, neboť
nevím, jestli
je to trvalý
jev, ale astro-
nauti to jistě
zažili. Hodně mi
také pomáhala lu-
nární mapa a glo-
bus. Zjišťoval jsem
třeba, jak dlouho bude
trvat, než se dostanete 
z bodu A do B,  jak dlouho by
trvala cesta z kráteru na severní pól
a zpět,  kdy se Země objeví nad obzorem
a kdy začne svítit slunce, bylo to pro mě ne-
uvěřitelně dobrodružné. 
Vy jste nazvali svůj román „lunárně gotickým“...
Lunární gotika je žánr, který jsem vymyslel.  Chtěl jsem tak vystih-
nout kontrast mezi oslněním na měsíčním povrchu a temnotou
noci. Když nejste na slunci, ocitnete se v úplné, absolutní tmě, kte-
rou v knize nazývám „nocturnity“. Je to zkomprimované slovo, jímž
jsem také chtěl vystihnout působení vesmíru v úžasných detailech.
Na Měsíci je velmi dramatická krajina a já jsem se rozhodl, že ji
využiji.
První verzi románu jsem napsal v roce 2010, celý děj se odehrával
v měsíčním městě Sin (Město hříchu), působilo to trochu klau-
strofóbně. Takže jsem to přepsal.  Přišel jsem s myšlenkou androi-
da, který se vydá na dva tisíce kilometrů dlouhou cestu po Měsíci.
Je zřejmé, že měsíční gravitace a lunární vakuum zpomalují re-
akce, ale on se vymyká pozemským podmínkám, takže ne-

potřebuje skafandr. Je to jakýsi Frankensteinův příšerný příběh.
Ve skutečnosti jde ale o příběhy dva. Jeden je vytvářen extrémním
prostředím a druhý vychází z politického šikanování v měsíčním
městě. Snažím se oba příběhy vyvážit, aby mezi exteriérem a inter-
iérem vznikla rovnováha.
Inspiroval vás k postavě miliardáře Fletchera Brasse, který

vládne městu, někdo konkrétní? 
Charakter Fletchera Brasse, zločinného

kosmického miliardáře, je syn-
tézou několika lidí – a nebudu

je jmenovat, aby mě ne-
žalovali. Aby nedošlo 

k omylu, neútočím 
z principu na vše-

chny miliardáře.
Naopak, vyslo-

vuji obdiv 
k těm, kteří
svými finan-
cemi přispí-
vají k rozvo-
ji kosmic-
kého vý-
zkumu, dě-
lají úžasnou
práci. Pokud

vlády nejsou
připraveny fi-

nancovat vě-
decký pokrok, je

jejich příspěvek 
k budoucí kolonizaci

Měsíce nebo přinej-
menším k lunárnímu vý-

zkumu naprosto neocenitel-
ný. Ale pro účely mého románu

musel  být Fletcher Brass darebák. 
Myslíte si, že jednou lidstvo kolonizuje

Měsíc?
No, doufám, že ano. Nevím, jestli by to mělo být financováno
NASA. Je opravdu bolestivé, že utrácíme tolik peněz na jaderné
zbraně a četné války ve světě, než abychom vynakládali peníze na
kosmické programy. Předpokládám, že existuje analýza nákladů 
a přínosů. Jistě, knihy, které jsem četl o Měsíci, naznačovaly, že na
tomto našem souputníku je spousta komerčního potenciálu.
Nevím, jestli to bylo přehnané, ale rozhodně mi to připadalo pře-
svědčivé. Určitě bych byl rád, kdyby se Měsíci věnovala mnohem
větší pozornost.
Myslím, že se vesmírné agentury i soukromé společnosti soustředí
na výzkum Marsu přes Měsíc. Je to mnohem levnější, než pořádat
výpravy ze Země, takže i toto je pravděpodobně důvod pro za-
ložení základny na Měsíci.

(Ze zahraničních pramenů)



Sarah Perryová
NeStvůra z eSSexu
Londýn 1893. Když mladá Cora
Seaborneová ovdoví, je to pro ni spíš
úleva než rána. Nešťastné manžel-
ství i život ve městě ji ubíjely
(někdy až příliš doslovně), a tak
pro ni pobyt na venkově v essexu,
uprostřed přírody, o niž se odjakži-
va zajímala, představují novou na-
ději na světlejší zítřky. a opravdu,
pobřežní vesnici aldwinter si hned
zamiluje a v místním pastorovi Williamu
ransomovi a jeho rodině najde přátele. Idylku však
naruší zvěsti o návratu legendární nestvůry, obřího
hada, jenž přichází z moře a požírá vesničany. zatímco
Cora doufá, že nalezne nový živočišný druh a vyslouží si
cedulku v Přírodovědném muzeu, pastor ransome vidí
v těchto zvěstech bludařství a odklon od pravé víry,
proti nimž je třeba bojovat.

Nestvůra z essexu je román o svobodě, poznání, přátelství a lásce, 
o ideálech a vysokých cílech i o protikladech, které se přitahují.

Překlad: Michaela Konárková
vázaná, 440 stran, 398 Kč, eaN: 9788025725023

https://www.kosmas.cz/knihy/240138/nestvura-z-essexu/

Rozhovor s autorkou na následující straně
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Kteří spisovatelé inspiro-
vali vaši práci?
Čestná odpověď na to je, že
jsem opravdu zcela nedot-
čená, protože jsem byla
vždycky nevzdělaná a bezo-
hledná čtenářka. Myslím si,
že romány, které jsem vě-
domě obdivovala, nemusí mít
nutně vliv na mou práci. 
Například, nikdy jsem nečetla
gotický román, a přesto se mi
zdá, že podobným způsobem
píšu. Ale přeci jenom, abych vám odpověděla, mám podezření, že
největší vliv na mě měla Bible krále Jakuba, kterou jsem během
dospívání stále četla, i při jídle. Anglický překlad pochází z roku 1611
a i ten časový přesah mě fascinuje. Stálým společníkem mi byl 
v mládí také Thomas Hardy, který velice poutavě psal o anglickém
venkově v devatenáctém století. Připomenout musím také Iris Mur-
dochovou, kterou jsem se zabývala během svého doktorského
studia. Její romány mi jsou blízké svou fantaskní polohou a filo-
zofickým podtextem. Píše soucitně a moudře o jakýchsi fiktivních sí-
tích, do nichž se zamotáváme.  
Proč se v Essexu objevil příšerný mořský had? Jak se to stalo?
Dočetla jsem se, že v roce 1669 tajemné zvíře ohrožovalo vesnice
kolem Essexu. To bylo považováno za takové nebezpečí, že před
ním varovala krásná brožura ilustrovaná dřevořezy a nazvaná
STRANGE NEWS OUT OF ESSEX.  Když jsem o legendě slyšela,
okamžitě jsem se zajímala, co by se stalo, kdyby se příšera vrátila

koncem devatenáctého sto-
letí, kdy byly známé Dar-
winovy teorie a svět ovlivňo-
valo napětí mezi vírou a ro-
zumem. 
Krajina v románu je úžasně
podrobná; je to skoro jako
další postava. Byl to váš
úmysl? 
Ano. Vždycky jsem si my-
slela, že nejlepší fikce za-
chází s popisem místa děje

jako s jednou z postav románu. Oplývá stejnou  motivující silou jako
kterýkoli z živých hrdinů. Všichni jsme určitě zažili pocit lehkosti 
a klidu v jisté krajině a klaustrofobii nebo neklidu, který může vyvstá-
vat v úzkých prostorech nebo ve strašidelných zákoutích plochách,
a já jsem chtěla využít toho, abych čtenáře ponořila do příběhu.
Pocházím z Essexu, vyrůstala jsem tady a krajinu skvěle znám, tak-
že to byl docela při-
rozený přístup.
Jaký je v románu
vztah mezi  přírod-
ním a duchovním
světem?
Upínám pozornost na
linii mezi tím, co je
přirozené a co je nad-
přirozené nebo du-
chovní. V přírodě exis-
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Sarah Perryová se narodila v roce 1979 v anglickém hrabství
Essex a byla vychovávána v přísném duchu baptismu. Na uni-
verzitě vystudovala angličtinu a tvůrčí psaní. První román After Me
Comes the Flood jí vyšel v r. 2014 a získal si jak nominace na ně-
kolik literárních cen, tak mezinárodní uznání. Tento úspěch byl ještě
umocněn dalším románem Nestvůra z Essexu (The Essex Serpent,
2016), který se stal bestsellerem a knihou roku největší anglické
sítě knihkupectví Waterstones. Navíc byl nominován na literární ce-
ny Costa Award, Baileys Women's Prize, International Dylan Tho-
mas Prize a další. Vyšel v 11 jazycích a na rozhlasové stanici BBC
jej vysílali jako četbu na pokračování. 
Sarah Perry žije v Norwichi a pracuje na svém třetím románu. 



tuje mnoho věcí, 
o nichž dokonale
víme, které zákony
fyziky a biologie je
ovládají. Přesto nás
stále naplňují pocitem
údivu. Zvláště se
zajímám o „vzneše-
né“, což je klíčovou
složkou gotiky a o ně-
co, co nás posunuje
za pouhý pocit krásy
a budí úctu  k zázraku.
Většina lidí, kteří se
dívají na polární záři,
si je vědoma toho, že
je to účinek elektricky nabitých částic v atmosféře, ale jsou stále 
z tohoto jevu nadšení  a možná je to nutí přemýšlet o svém místě na
světě a o smrti, a co by mohlo být nad všemi těmi věcmi, které
dokážeme vysvětlit. Takže například Cora, když poznává venkov 
v Essexu, je hluboce zasa-žena obyčejnou scénou lesa, protože
dlouho žila „uvězněna“  v Londýně. Takže lesy za deště se mění 
v symbol její nevinnosti  a příslib lepší budoucnosti. To, že se nejdřív
setkává s Willem  v tomto prostředí a ne, například v čisté a uklizené
místnosti v jejím Londýnském domově, je pak opravdu důležité.
Proč jsme tak fascinováni příšerami a divnými příběhy?
Myslím, že všichni chceme něčemu věřit. Chceme, abychom se
setkávali s něčím divným. To je něco, co gotická fikce vždy zkou-
mala. Je opravdu zajímavé, že příběhy o příšerách a podivnostech
se obvykle objevují v období vědeckého rozvoje. Je to jako bychom
všichni dostali trochu ze všeho, co bylo vysvětleno, strach a bráníme
si všechna tajemství, protože je máme rádi. 
Je to onen had v Essexu?
To záleží na každém, jak vnímá své okolí.  Mohli bychom spolu jít po
tmavé uličce a něco zahlédnout. Já bych se bála velmi odlišně od
vás. Budeme se totiž bát naší vlastní představivosti, našich vlastních
hlubokých obav, vlastní duše. Tak například mladé dívky ve vesnici
zažijí masovou hysterii z hada, a člen církve, který je posedlý
koncem ... si myslí si, že je to předzvěst apokalypsy, trest od Boha.
Pro každou postavu je had Essex specifický a charakterizují ho
přání a obavy každého.
Proč se styl Nestvůry z Essexu velmi podobá viktoriánské fikci?
Můj styl psaní je zřejmě odrazem mé výchovy. Vyrůstala jsem ve
velmi přísné náboženské sektě.  Neměla jsem tedy možnost setkat
se třeba s lidovou kulturou. Neexistovala pro mě televize, popová
hudba, kino, párty s kamarády, nic takového, ale bývala jsem bohatě
zásobována klasickou literaturou. Zapamatovala jsem si části Bible 
z roku 1611 a mohu ještě dnes zpaměti přednášet mnohé pasáže.
Essexského hada jsem tedy chtěla napsat ve stylu, který jsem znala,
a zároveň i vzdát hold fikci devatenáctého století. Samozřejmě jsem
nezůstala imunní vůči modernímu světu, což je v knize také znát.
Vraťme se k postavám. Jsou složité a bohatě rozvinuté. Které
byly nejnáročnější začlenit do románu?

Našla jsem hlavního
protagonistu, který je
nejnáročnější. Myslím,
že to je částečně
proto, že jako spiso-
vatelka jsem nejvíce
rozuměla Coře. A když
jsem řešila, jak se jeví
v očích ostatních, tro-
chu jsem na ni jakoby
zapomínala. O to víc
mě občas překvapila
krutostí a nepředví-
datelností. 
Vztah mezi Corou,

Williamem  a Stellou není klasický milostný trojúhelník, i když to
tak může vypadat. Souhlasila byste s tím, že se mezi Corou 
a Willamem rozvinula láska?
Dalo by se to tak říci, ale ne v konvenčním smyslu. Chtěla jsem psát
o různých podobách lásky, aniž bych někoho preferovala a jiného
odsuzovala. Psala jsem o muži, jenž se zamiloval do ženy, která
nebyla jeho manželkou. Držela jsem se tendence zobrazovat milost-
né záležitosti, které jsou „morálně opodstatněné", protože například
manželka může být v extrémní situaci bolestná, únavná a nesne-
sitelná. 
Vztah Cory a Williama je založen na jejich antagonismu pro víru
druhého, ale je také zakořeněný v jistém vzájemném obdivu.
Chovají se k sobě jako přátelé navzdory zjevné přitažlivosti
fyzické. Proč je to tak?
Zajímám se o intimitu a přátelství mimo konvenční (monogamní
sexuální) vztahy, které jsou v souladu s morálkou společnosti.
Přátelství mezi dvěma muži, dvěmi ženami a vzájemně ženami 
a muži byly předmětem esejů Montaigneho „O přátelství“, poezie
Tennysonova „In Memoriam“ a samozřejmě mnoha deníků a kore-
spondence. V současnosti se obsah přátelství poněkud transfor-
moval v  romantické a primárně sexuální vztahy. Cora a Will trvají na
tom, že jsou přátelé, protože jsou. To, že jsou navzájem fyzicky
přitahováni, je faktorem jejich přátelství – ale nikoliv jediným
faktorem, který by vyžadoval, aby svou intimitu změnili v něco, co už
přátelství přesahuje. 
Co byste chtěla, aby si čtenáři vzali z románu?
Chtěla bych, aby čtenáři po přečtení knihy odešli obohaceni 
o rozmanitosti a složitosti lidské intimity – včetně spojení, která se na
první pohled zdají být neopodstatněná, neohrozitelná. Také bych
byla ráda, kdyby se mi podařilo korigovat mylné představy o vi-
ktoriánských ženách. Nebyla to křehká stvoření, která tiše vyšívala
kapesníky v pozlacených klecích, ale do konce devatenáctého století
ženy působily v politice, podílely se na sociálních reformách, úspěš-
ně pracovaly ve vědě, medicíně, umění, strojírenství a matematice.  
Co píšete dalšího?
Pracuji na románu, jehož děj se odehrává v současné Praze.
Považuji za čest, že mě sem jako spisovatelku vyslalo UNESCO. 

(Ze zahraničních pramenů)
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Kent Haruf
CizinCi v noCi
Cítím se osaměle. Přijď si popovídat, 
osloví jednoho večera sedmdesátiletá 
Addie svého souseda Louise. Stávají se 
z nich dobří přátelé, později i milenci, ná-
hle si připadají jako lidé, kteří mají koneč-
ně štěstí. Addiin syn je však kategoricky 
proti jejich vztahu a dá matce ultimátum, 
které nelze brát na lehkou váhu. Křeh-
ká novela ukazuje touhu po životě a lás-
ce i radost z krátkých momentů štěstí. 
Ve filmové adaptaci tohoto románu Our 
Souls at Night se v hlavních rolích objevili 
 Robert Redford a Jane Fonda. 
Váz., 144 s., 218 Kč Martin C. Putna 

obrazy z kulturníCh 
dějin Střední evropy
Země Visegrádu, tohoto současného 
dědice Střední Evropy, už zase zápasí 
o demokracii a o to, „kam patří“. Při pro-
mýšlení toho, „kam patříme“, je třeba jít 
ke kořenům: v tomto případě k rakous-
ké Střední Evropě. Promýšlet jaká jsou 
kulturní a duchovní specifika tohoto re-
gionu, této tradice potkávání a utkávání 
mnoha národů a mnoha náboženských 
vyznání, tradic a vzpour. Kniha dovršuje 

autorovu trilogii obrazů z kulturních dějin: Západ (Obrazy z kultur-
ních dějin americké religiozity, 2010) – Východ (Obrazy z kultur-
ních dějin ruské religiozity, 2015) – a nyní střed. Váz., 384 s., 348 Kč

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

Claudia Banck
vikingové
Muži lačnící po kořisti, skvostné dračí 
lodě, sebevědomé ženy, meče se jmény 
vzbuzujícími hrůzu a dobrodružné plav-
by do vzdálených zemí. Co je smyšlenka 
a co pravda?
Fundovaný pohled do života vikingů, kte-
ří byli mimořádně úspěšní nejen na lou-
pežných a dobyvačných výpravách, ale 
i jako protřelí kupci, zruční řemeslníci 
a smělí objevitelé. 
Váz., 176 s., 268 Kč

Peter Tremayne
druhá Smrt
22. případ sestry fidelmy
Blíží se květen roku 671 a v hlavním měs-
tě irského království Mumanu, se chystá 
pouť na oslavu svátku Bealtaine. Do měs-
ta míří zástupy návštěvníků, mezi nimi 
i družina kejklířů, v jejichž skupině do-
jde k dvojnásobné vraždě. Tyto neblahé 
události by mohly celou slavnost ohrozit, 
a proto cashelský král Colgú povolává 
na pomoc svou sestru Fidelmu. Vedle 
napínavého příběhu čtenář opět nalezne 
poutavé a přesvědčivé líčení irského spo-

lečenského systému, práva a náboženských sporů, to vše na základě 
historicky doložených skutečností. Váz., 336 s., 298 Kč

Adrian McKinty
Slyším Sirény v uliCíCh
Druhý román ze série o inspektoru Sea-
nu Duffym je plný napětí a nečekaných 
zvratů. Oceňovaný irský autor ho zasa-
dil do Severního Irska roku 1981. Řešení 
případu inspektora zavede do vysokých 
pater nadnárodního kapitálu, ke krásné 
mladé vdově v zapadlém koutě nehos-
tinného severoirského venkova i ke špat-
ně odvedené policejní práci v minulosti. 
Zastání nenachází ani u všemocné FBI. 
Ve hře jsou totiž ještě jiné, „vyšší“ zájmy. 
Chandlerovský sarkasmus hlavního hrdi-

ny, napětí a atraktivní příběh uhranuly čtenáře z Evropy, USA i Aus-
trálie. Váz., 336 s., 298 Kč

Vladimír Socha
poSlední den  
druhohor
Úžasný příběh výzkumu katastrofy 
na konci křídy ještě nikdy nebyl u nás tak-
to podrobně převyprávěn. Nechybí ani 
nejnovější poznatky o vymírání tehdejších 
živočichů, přehled astronomických pro-
gramů pro bezpečnostní sledování oblo-
hy a plány na možné odvrácení podobné 
kosmické katastrofy, která by v budoucnu 
mohla ohrozit i samotné lidstvo.
Váz., 368 s., 348 Kč

Hillary jordanová
bahnitá pole
Román z amerického Jihu nás přivádí 
do roku 1946 na farmu bělošské rodiny 
McAllanových, kam se vrací pilot bom-
bardéru Jamie, volnomyšlenkář a umělec, 
jehož krutá válečná zkušenost připravila 
o veškeré iluze a sny. Domů se vrací i řády 
ověnčený válečný hrdina Ronsel Jackson, 
syn černých sběračů bavlny. Oba trauma-
tizovaní muži se spřátelí, když se po no-
cích nad lahví whisky vypořádávají se 
svými zážitky z války, čímž se nevědomky 
postaví proti předsudkům fanaticky rasi-

stického okolí. Román může zařadit po bok děl velikánů americké 
jižanské literatury, jako např. Williama Faulknera. Váz., 288 s., 298 Kč

Martha Hall Kelly 
dívky beze jména 
Mladá Polka Kasia, americká herečka Ca-
roline a německá lékařka Herta – osudy 
těchto tří žen mají společný jmenovatel – 
Ravensbrück. V ženském koncentračním 
táboře byla Kasia jednou z těch, které 
se staly pokusnými králíky nacistických 
doktorů. Po několika letech se podaří 
dostat přeživší ženy do Spojených států 
amerických, kde se jim dostane patřič-
né zdravotnické péče. V connecticutské 
zahradě plné šeříků však ženy naleznou 
mnohem více. Román inspirovaný sku-

tečnými osudy nejprve zachvátil Spojené státy, kde se prodalo již přes 
milion výtisků. Následně vyšel již ve 27 jazycích. Váz., 528 s., 398 Kč
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Martha Hall Kelly
DívKy beze jMéna 

Silný příběh napsaný podle skutečných osudů žen,
které přežily Ravensbrück

Mladá Polka Kasia, americká herečka Caroline a německá lékařka Herta
– osudy těchto tří žen mají společný jmenovatel – Ravensbrück. 
v ženském koncentračním táboře byla Kasia jednou z těch, které se
staly pokusnými králíky nacistických doktorů. Díky těm, jež pobyt 
v Ravensbrücku přežily, se zvěsti o obludných operacích dostanou do
světa. Příběhy těchto žen, trpících doživotními zdravotními následky,
inspirují filantropku Caroline. Po několika letech se jí podaří dostat
přeživší z komunistického Polska do Spojených států amerických, kde se
jim dostane patřičné zdravotnické péče. v connecticutské zahradě plné
šeříků však ženy naleznou mnohem více. autorka se nechala inspirovat
osudy pamětnic a vytvořila nesmírně silný příběh o odvaze, utrpení 
a laskavosti, ale i o zločinech a hrůzách druhé světové války.

Přeložila Tereza Marková vlášková
vázaná, 528 stran, 398 Kč, ean: 9788074299827 

http://www.albatrosmedia.cz/tituly/47503206/divky-beze-jmena/

Zakoupit můžete zde

Rozhovor
s autorkou na následující straně
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Román Dívky beze jména je fiktivní dílo,
ale Caroline a Herta skutečně existovaly, 
a Kasia a Zuzanna jsou založeny na páru
polských sester. Kdy jste se poprvé
setkala s jejich příběhy a co vás inspi-
rovalo k napsání románu o nich?
Při návštěvě krásného letního domu Caroline
Ferridayové, dnes nazývaného Bellamy-
Ferriday House and Gardens, jsem jsem se
dověděla o příběhu dívek, která na sobě poznala během druhé
světové války kruté experimenty nacistických „lékařů“ v koncen-
tračním táboře Ravensbrück. V archivech jsem se seznámila se

životem Caroline, pak jsem objevila Ninu Ivanskou a její sestru
Krystynu, předobraz Kasii a Zuzanny. Odjela jsem do Lublinu 
v Polsku a našla tam neuvěřitelné informace o nich, včetně tajných
dopisů, vystavených ve vitríně. 

Vyrostla jste v Nové Anglii, jako Caroline
Ferriday, a měla jste přístup k jejím archi-
vům. Ale jak jste se ponořila do světů
Kasie a Herty? Vytvořila jste osobité
charaktery. Jak to bylo obtížné? Vytvářela
jste jejich podobu najednou, nebo postu-
povala jednotlivě a pak je zakomponovala
do chronologického celku? 
Musela jsem jet do Polska a Německa, abych

se alespoň trochu přiblížila myšlení Kasie a Herty. Procházela se po
Lublinu v Polsku, odkud většinou pocházeli „králíci,“ taková byla
přezdívka polských politických vězňů podrobených lékařským
pokusům v koncentračním táboře v Ravensbrücku, a byli zatčeni za
práci v ilegalitě proti nacistům. Pro mě bylo neuvěřitelná pohybovat
se v místech, která byla kdysi židovským ghettem. Jako bych tam
stále cítila hrůzu, násilí a strach. Myslím, že to odtud nezmizí, dokud
lidská paměť bude schopná něco tak strašného vůbec uchovat. Pak
jsem se vydala vlakem po stejné trase, kudu jely i zajatkyně. 
Z Varšavy, do Berlína a poté až do Fürstenbergu. Stejně jako před
více než sedmdesáti lety jsem vystoupila z vlaku na tomtéž místě 
a téměř cítila stejné zoufalství jako někdejší vězeňkyně. Kasárny už
v Ravensbrücku nejsou, ale přežilo mnoho budov i zeď, před níž se
popravovalo a ze které byly všechny ženy tak vyděšeny, krematoria,
vězeňský bunkr. To všechno přede mnou jakoby ožívalo. 
Je těžké vůbec pochopit, jak se někdo, alespoň se zárodky
svědomí, mohl dopustit zločinů, které nacisté vymysleli. Než
začne Herta pracovat v Ravensbrücku, nelze o ní říci, že je milá,
ale není ani vyloženě zlá. Dokonce se zpočátku zabývá svou
odpovědností, jakmile pochopí, co se po ní bude chtít. Jak pro
vás bylo obtížné věrohodně formovat její charakter od soucit-
ného ke krutému? 

Martha Hell Kelly se narodila
v Miltonu, Massachusetts,
USA. Žije v Connecticutu 

a v Martha's Vineyard. 
Mnoho let pracovala jako 
reklamní textař, vychovala 

tři krásné děti. 

V lublinském muzeu jsou vystaveny dopisy, které jsou napsány
lidskou močí. Popisují pokusy na ženách, které prováděli nacisté 
v ženském koncentračním táboře v Ravensbrücku. Jejich obsah
pomohla odhalit až zvláštní technologie.
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Dalo mi to hodně práce. Ukázat, jak může průměrný člověk jednoho
dne sedět v kanceláři a druhý den se účastnit ve jménu své vlasti
masových vražd, nebylo vůbec jednoduché. Je to problém, který
řešíme dodnes a který bohužel nezmizel s pádem nacismu. 
Jak jste se vypořádala, morálně i emocionálně, s každodenní
prací u psacího stolu a návraty do světa koncentračního tábora
v Ravensbrücku? Bylo to určitě nesmírně těžké pro historky,
kteří psali o holocaustu. Ale vy jste musela ještě k tomu jako
spisovatelka postavit proti sobě Kasiu a Hertu, vymezit jejich
způsob myšleni a napsat pro ně dialogy?
Bavilo mě ponořit se do světa Ravensbrücku. Cítila jsem se, jako
bych byla správcem příběhu žen, které tolik trpěly, a nechtěla jsem
opomenout žádný detail, abych čtenářům poskytla co nejvěrnější
obraz toho, co cítily. 
Vztahy mezi Kasií, jejím manželem a dítětem jsou pro čtenáře
frustrující. „Ty jsi přežila! Tak buďme šťastní!“ A přesto rodina
nese zátěž jejího traumatu. Byl to váš záměr takto vygradovat
Kasíin příběh nebo to vyplynulo až během psaní románu?
Setkala jsem se s mnoha lidmi, kteří mi vyprávěli, jak těžké to bylo
pro rodiny přeživších koncentrační tábory. „Králíci“ se neliší a to je
to, co jsem chtěla ukázat. Nebyl to můj plán od začátku, vyplynulo to

až z mých poznatků, když jsem zkoumala osudy těch, co přežili.
Strašná fyzická a duševní rána je provázela po celý život, a nikdy se
nezahojila.
Jakmile vyšla najevo pravda o holocaustu, svět přísahal „už
nikdy.“ A přesto od druhé světové války došlo ke genocidám 
v Kambodži, bývalé Jugoslávii, Rwandě a Dárfúru. A válka v Sý-
rii dala vzniknout krizi uprchlíků globálních rozměrů, což
pomohlo vyvolat protiimigrantskou / nacionalistickou nenávist.
Myslíte si, že svět zapomněl na poučení z holocaustu?
V mnoha ohledech ano. Jak přicházejí nové a nové generace, tyto
kritické momenty historie se mažou z naší kolektivní paměti.
Bohužel, dokonce i generace, které vědí a hodně pamatují, zřejmě
zapomněly na důsledky izolacionismu a nebezpečí nenávistné réto-
riky. Lidé zapomněli že sledování pouze jednoho zpravodajského
zdroje může deformovat hodnotový žebříček. Lidé potřebují pozitivní
hlasy v boji proti antisemitismu a rasové nenávisti. Caroline Ferrida-
yová byla jedním z těch pozitivních hlasů, takže doufejme, že nám
pomůže připomenout, že i jedna osoba může mít obrovský vliv.

(Ze zahraničních pramenů, foto ilustrační)

Caroline Ferridayová zajistila polským ženám, tzv. „králíkům“, 
po druhé světové válce léčení v USA.



Oficiální historie mistrovství světa 
ve fotbale FIFA 

Zajímáte se o fotbal? Pak tahle publikace nesmí chybět ve vaší knihovně! Představuje
komplexní přehled všech dvaceti fotbalových mistrovství světa pořádaných pod
hlavičkou FIFA. Začíná prvním turnajem v roce 1930 a končí brazilským šampionátem
před čtyřmi lety.
A co je nejúžasnější? Skrývá v sobě velkou spoustu úžasných fotografií, unikátních
oficiálních dokumentů a statistik, jež poskytlo curyšské Muzeum světového fotbalu.
Zvídavým čtenářům předkládá příběhy z fotbalového zákulisí, ale také analyzuje nej-
známější události spojené se svátkem fotbalu.
Naleznete v ní jak superhvězdy současnosti, tak (polo)zapomenuté fotbalisty. 
To vše je podáno ze zcela nového, univerzálního úhlu pohledu.

Jednoduše řečeno, mistrovství světa ve fotbale se nic
nevyrovná. Žádná jiná sportovní soutěž – 

a pravděpodobně ani žádná událost společenského
života – nedokáže probouzet u spousty zcela odlišných

lidí po celé planetě takovou vášeň.
Vázaná, 304 stran, 699 Kč, EAN: 9788075850775, ISBN: 978-80-7585-077-5

https://www.knihydobrovsky.cz/oficialni-historie-fifa-mistrovstvi-sveta-80349995
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