15. pokračování Velkého knižního čtvrtku přinese 15 novinek – to
nejlepší jarní čtení!
Jubilejní 15. Velký knižní čtvrtek 14.
března potěší čtenáře vítanou nadílkou
nových titulů. Napětí, romantika,
humor,
dobrodružství,
informace,
příběhy plné fantazie i osudy reálných
hrdinů, zasvěcené pohledy do historie
a současnosti… Na stránkách patnácti
pečlivě vybraných knížek domácích a
zahraničních autorů si zkrátka každý
najde to své! Tradiční součástí Velkého
knižního
čtvrtku
bude
atraktivní
doprovodný program.
Které knihy by tedy na jaře neměly
uniknout vaší pozornosti? Triumfální
návrat do světa Zlatého kompasu
slibuje Kniha Prachu 1: La Belle
Sauvage. V prvním díle zamýšlené
trilogie
Philip
Pullman
milovníky
fantasy zavede do stejného prostředí, v
němž se odehrávaly Jeho temné
esence (tedy Zlatý kompas a spol.).
Ovšem tentokrát britský spisovatel
posunul děj do doby o deset let dříve a
na scénu přivedl, vedle již známých
postav, také nového hlavního hrdinu –
jedenáctiletého Malcolma Polsteada.
Prvním dílem se otevře také další nová
knižní série pro mladší čtenáře –
Kouzelníci z Pradávna. Cressida
Cowellová, autorka úspěšné knihy Jak
vycvičit draka, přichází s příběhem
kouzelnického
chlapce
a
mladé
válečnice,
kteří
byli
vychováni
k vzájemné nenávisti. V jednu chvíli
však musí zapomenout na svoje
odlišnosti, aby se dostali do temného
sklepení pod válečnickým hradištěm.
Právě tam procitá cosi, co spalo stovky
let…
Marek Hilšer. Jméno, které před
několika měsíci znal jen úzký okruh
lidí. Když oznámil kandidaturu na post
prezidenta, mnozí se ušklíbali. Jenže
pak dokázal ve volbách získat půl
miliónu hlasů a za půl roku se stal
senátorem. V knize Tango pod
Hradem, jejímiž spoluautory jsou Jan
Dražan a Jan Pergler, Marek Hilšer
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Philip Pullman:
Kniha Prachu 1: La Belle Sauvage
Cressida Cowellová:
Kouzelníci z Pradávna
Marek Hilšer, Jan Dražan a Jan Pergler:
Tango pod Hradem. Knižní rozhovor s Markem
Hilšerem
Obonete S. Ubam:
Sedm let v Africe
Jane Yolen:
Mapa kostí
Lenka Civade-Horňáková:
Grófka
Pavol Rankov:
Legenda o jazyku. Nepomucký 1972
Maarten´t Hart:
Osud tažných ptáků
Peter Meier-Hüsing:
Nacisté v Tibetu
Sabine Durrantová:
Lži se mnou
Vítězslav Kremlík:
Obchodníci se strachem
Zita Pallavicini:
Deník šílené markraběnky
Peter Brown:
Robot v divočině
Kelly Barnhillová:
Čarodějčin syn
René Nekuda:
Příběhostroj

otevřeně vypráví o tom, proč se rozhodl vstoupit do politiky, zamýšlí se nad
stavem české společnosti, mluví ale také velmi upřímně o sobě. Značnou míru
odvahy prokázal také Obonete S. Ubam, když dobrovolně odešel z Česka do
Nigérie jako dědic trůnu, aby po smrti otce převzal odpovědnost za osud rodiny,
kterou však sotva znal. Ve své knize Sedm let v Africe přináší syrovou výpověď
o drsném životě na africkém kontinentu a ukazuje, že i v nejtěžších chvílích si lze
zvolit cestu svobody a naplnit své životní poslání. Mimořádně zajímavý a
inspirativní osobní příběh nabízí Deník šílené markraběnky Zity Pallavicini.
Dědička starých šlechtických rodů rakousko-uherské monarchie v něm popisuje
historii své české i uherské rodiny, složitosti života aristokracie, své lásky
(včetně knížete Karla Schwarzenberga) i slabosti. To vše se stejnou vášní a
provokativní upřímností, s jakou žije svůj život!
Výjimečný román Mapa kostí o síle citů a nezničitelném poutu sourozenců, které
nakonec odolá i tomu nejhoršímu běsnění, co lidská civilizace zažila, začíná v
roce 1942. Jane Yolen sleduje pohnuté osudy polských dvojčat Chaima a Gittel,
jejichž cesta vede z lodžského ghetta až do koncentračního tábora Sobanek.
V odporných podmínkách ve stínu budovy s kouřícím komínem se jejich
vzájemné pouto stává břemenem. Ještě o pár roků dříve, v letech 1938–1939, se
odehrává kniha Nacisté v Tibetu. Dne 21. prosince 1938 překročila
vysokohorský průsmyk Nathu-La mezi Sikkimem a Tibetem v Himálaji karavana
jezdců. Bylo to pět mladých mužů, kteří jako první Němci obdrželi oficiální
povolení navštívit „zakázané město“ Lhasu. Na jejich zavazadlech vlály vlaječky s
hákovými kříži a runami SS. Tito muži byli důstojníky SS a jejich expedice
požívala zvláštní podpory Heinricha Himmlera a jeho SS-organizace „Ahnenerbe“.
Co hnalo těch pět mužů na střechu světa? Německý publicista Peter MeierHüsing přibližuje historii, průběh a dohru německé expedice, kolem níž dodnes
panují mnohé spekulace, a přidává kritické poznámky o ideologických
okolnostech jejího vzniku.
Jarní Velký knižní čtvrtek nabídne také novinku Lenky Horňákové-Civade,
autorky bestselleru Marie a Magdalény. Román Grófka je o cestě za svobodou, o
iniciaci, a o dívce, která řekla NE. Pavol Rankov umístil děj své knihy Legenda o
jazyku. Nepomucký 1972 do normalizačních kulis, v nichž se středověká
legenda o Janu Nepomuckém prolíná s fikcí i skutečnými historickými událostmi.
Najde se ve zlatém relikviáři, který má být otevřen při rekonstrukci
Svatovítského chrámu, zachovalý jazyk středověkého světce? Navýsost současné
téma řeší Vítězslav Kremlík v knize Obchodníci se strachem. Odhaluje, jak se
vyrábějí zprávy o katastrofách prostřednictvím statistických triků. Ukazuje, proč
selhávají snahy předpovídat budoucnost pomocí počítačů. Popisuje skandály
kolem manipulací OSN s daty o globálním oteplování a čtenářům vzkazuje:
Nepropadejte panice! Mocní se odjakživa snaží udržovat v lidech pocity viny a
strachu.
Světová beletrie je v 15. Velkém knižním čtvrtku zastoupena thrillerem Sabine
Durrantové Lži se mnou, zařazeným mezi Sunday Times Top Ten Bestseller.
Všechno to začne malým zalháním. Takovým, jakého jste se už někdy dopustili
všichni – třeba když potkáte dávného známého, na kterého chcete z nějakého
důvodu udělat dojem. Ve chvíli, kdy vám začne docházet, že pravda sice může
být bolestná, ale skutečnou škodu dokážou napáchat lži, už může být pozdě.
Oceňovaný holandský spisovatel Maarten´t Hart v autobiografickém románu
Osud tažných ptáků přibližuje život bezradného intelektuála Maartena, místy
vážně a s psychologickým vhledem, místy s odlehčenou ironií a vtipem. Kniha se

neustále pohybuje na rozhraní minulosti a přítomnosti, střídají se obrazy vody,
světla i švýcarských hor.
Děti, rodiče či prarodiče s radostí sáhnou po nové knize od tvůrců časopisu
RAKETA. Příběhostroj Reného Nekudy, autora úspěšného Kreativního zápisníku,
dětem otevírá dveře do kouzelného světa příběhů, kde je možné úplně všechno.
Originálně zpracovaná kniha rozvíjí čtenářskou gramotnost, kreativitu,
obrazotvornost a tříbí schopnosti vypravěče. Připraveno je 60 bohatě
ilustrovaných zábavných úkolů, her a navíc netradiční „generátor příběhů“. Psát,
lepit i kreslit do knihy je dovoleno! Skvělým tipem pro dětské knihovničky je také
Robot v divočině Petera Browna – napínavý a dojemný příběh o sžívání
příslušníků dvou odlišných světů, o síle přátelství a také o tom, že občas je
potřeba pro dobro ostatních něco obětovat. Tato dětská kniha sbírá ve světě
mnoho ocenění, mezi nimi A New York Times Bestseller, An Amazon Best Book of
the Year Top Pick, New York Public Library Best Books for Kids Pick. Kelly
Barnhillová ve své knize Čarodějčin syn malé čtenáře pozve do tajemného
světa, v němž se ten, v jehož schopnosti nikdo nevěří, nakonec stane
zachráncem. Novinka autorky Dívky, která upíjela měsíc, byla přeložena do více
než 30 jazyků.
Informace o Velkém knižním čtvrtku a jednotlivých titulech z exkluzivní
kolekce najdete na webových stránkách www.velkyctvrtek.cz
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