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HEDVÁBNÍK, DRUHÁ DETEKTIVKA J. K. ROWLINGOVÉ, JE OPĚT 

EXCELENTNÍ 
 

Praha, 27. ledna 2015 – Na knižní pulty míří jedna z nejočekávanějších knih tohoto roku. Druhý 

detektivní román Roberta Galbraitha (pseudonym J.  K. Rowlingové) s názvem Hedvábník má ambice 

navázat na fenomenální úspěch Volání Kukačky. Nový případ soukromého detektiva Cormorana Strika 

vydá nakladatelství Plus 19. února. Světový bestseller vyjde s původní anglickou obálkou v překladu 

Ladislava Šenkyříka. Kniha bude dostupná také v elektronické a audio verzi, vyjde i v Braillově 

slepeckém písmu.   

 

„První díl detektivní série Roberta Galbraitha Volání Kukačky se stal bestsellerem ihned po uvedení na knižní pulty a 

celkem se prodalo téměř 50 tisíc kusů. Hedvábník si co do čtivosti a napínavost nic nezadá v prvním případem 

Cormorama Strika, naopak očekáváme, že úspěch prvního dílu překoná,“ říká Václav Kadlec, generální ředitel 

Albatros Media a. s. 

 

Když zmizí spisovatel Owen Quine, jeho žena se obrátí na soukromého detektiva Cormorana Strika. Zpočátku se 

domnívá, že se na pár dní někam vypařil – už to v minulosti párkrát udělal –, a po Strikovi jen chce, aby ho našel a 

přivedl domů. Jenže Strikovi během vyšetřování začíná být čím dál jasnější, že za Quineovým zmizením se skrývá 

větší tajemství, než si jeho žena myslí. Romanopisec právě dokončil rukopis, v němž s jízlivou zlomyslností vykreslil 

téměř všechny své známé. Kdyby se román zveřejnil, zničil by leckomu život. Existuje tudíž spousta lidí, kteří ho 

mohli chtít umlčet. A ve chvíli, kdy je Quine nalezen brutálně zavražděný za bizarních okolností, začíná souboj 

s časem, v němž je třeba porozumět motivaci krutého vraha; vraha, který se nepodobá žádnému z těch, s nimiž se 

doposud Strike setkal… 

 

 „Rowlingová prokazuje, že i po letech neuvěřitelné literární slávy, tkví její úspěch především ve znalosti života 

obyčejných lidí, který umí přesvědčivě vykreslit. To ostatně platilo už v příbězích o Harrym Potterovi. Výtečný popis 

všedního Londýna a jeho obyvatel činí z četby této detektivky nevšední zážitek,“ říká překladatel Ladislav Šenkyřík. 

 

 
Nakladatelství PLUS se zaměřuje na kvalitní literaturu různých žánrů od humoristických románů po krimi, 
významná díla světové literatury přináší v edicích Pestrá řada soudobé prózy, klasická díla z žánru strašidelné 
povídky přináší v edici Pandaemonium, vydává i českou prózu (Josef Žák, Josef Škvorecký, Ondřej Neff), věnuje se 
též objevné literatuře non-fiction a komiksům (Snoopy, Marzi, Korektor). Mezi vydávané autory patří spisovatelská 
esa jako J. K. Rowlingová, Dave Eggers, Martin Amis, Kingley Amis, Penelope Fitzgeraldová, H. P. Lovecraft a další.  
 
Albatros Media, a.s. je mediální společnost a největší knižní vydavatelství v ČR. V návaznosti na tradici sahající až 
k roku 1949 společnost vydává více než tisíc knižních titulů ročně. Skupina zaštiťuje knižní nakladatelství Albatros, 
CooBoo, Plus, Motto, XYZ, Edika, BizBooks, CPress, Computer Press, Management Press, B4U Publishing, Fragment, 
partnerský projekt Edice České televize a nakladatelství elektronických knih eReading. 
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