Úspěšná prvotina slovenské autorky Ivety Pačutové
… JIŽ BRZY V ČESKÉM PŘEKLADU
Jedním z pozoruhodných autorských počinů na slovenském knižním trhu byl v letošním roce
román Vykupitel duší nové talentované autorky Ivety Pačutové. Nakladatelství Radek
Červený – Knihovnice.cz připravuje na přelom ledna a února 2014 překlad tohoto poutavého
příběhu z podtatranské dědiny 19. století. Překladu se ujal jeden z největších odborníků na
slovenskou literaturu Miroslav Zelinský.

Předprodej zahájen
Objednávejte již nyní na knižním portálu Slevkupectví.cz. Navíc se skvělou 40% slevou
a také zajímavou možností získat knihu i s podpisem autorky.
Navštivte: http://www.slevkupectvi.cz/koupit.html?kniha=pacutova-iveta-vykupitel-dusi

Anotace: V den, kdy po mimořádně silné bouřce najde Matěj Halaj před domem neznámou
polomrtvou ženu s nově narozeným dítětem, navždy se změní život jeho samého i celé jeho
rodiny. Krásná mladá neznámá v noci umírá a její dcera, děvče se zvláštníma fialkovýma
očima a neobvyklými vlastnostmi, zůstává na světě sama. Tak se začíná odvíjet napínavý
příběh o hříšné lásce a vášni, o lidskosti i nelidském zlu, o nepřekonatelné nenávisti a
odpouštění.
Čteno jedním dechem….
Autorka se neveze na aktuálně populární vlně erotických či romantických fantasy románů, ale
podobně jako Kateřina Tučková v Žítkovských bohyních či Vladimíra Klimecká v Druhém
životě Marýny G. vykresluje poměrně realisticky prostředí a život chudé vesnice. Příchod
„nezvyklého“ nového člena rodiny je jen počátkem dramatické ságy dvou bratrů, jednoho
rodu a jedné vesnice, ve kterém autorka skvěle vyobrazila život tehdejšího venkovského světa
ovládaného nejen společenským postavením a penězi, ale taktéž vypjatými i skrytými
emocemi. Svěžím a svébytným prvkem je fantaskní postava zvaná Nikto.Vyvážený příběh
bez hluchých míst, plný napětí, dramatických situací, ale zároveň bez excentrických absurdit a
zbytečného patosu, vám nedovolí knihu odložit..
Rozsáhlou ukázku z knihy najdete ZDE: www.vykupitel-dusi.cz

Autorka knihy: Iveta Pačutová (*1961) se z velké milovnice literatury přerodila
v originální autorku. Jako profesionální konzultantka v oblasti lidských zdrojů ráda poznává
nové země a lidi. K napsaní knihy ji vedla touha poznat ten chvějivý pocit na duši, když
vytváříte zcela nové lidské osudy.

Překlad: Literární historik, vysokoškolský pedagog a překladatel Miroslav Velinský se .
slovenské literatuře věnuje přes čtvrt století. Do češtiny dosud převedl na tři desítky knih, mj.
díla Dušana Dušeka, Daniely Kapitáňové, Petra Pišťanka, Dušana Taragela, Bally, Mária
Kopcsaye, Pavla Rankova, Pavla Vilikovského aj.
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