
         
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
____________________________________________________________________________________________ 

 

NAKLADATELSTVÍ ALBATROS VYDÁ OSMÝ PŘÍBĚH ZE 

SVĚTA HARRYHO POTTERA NA PODZIM 

 

Praha, 1. června 2016 – Nakladatelství Albatros získalo práva na knižní vydání scénáře chystané 

divadelní hry Harry Potter And The Cursed Child – Parts One and Two. Zbrusu nový příběh od  

J. K. Rowlingové, Johna Tiffanyho a Jacka Thornea vyjde ve Velké Británii v knižní podobě  

31. července. Čeští fanoušci se výpravného díla dočkají už na podzim v překladu Petra Eliáše, 

držitele ocenění Prémie Tomáše Hrácha za překlad z angličtiny.  

Harry Potter And The Cursed Child, chystaná divadelní hra Jacka Thornea založená na novém příběhu J. K. 

Rowlingové, Johna Tiffanyho a Jacka Thornea, je prvním oficiálním potterovským příběhem na divadelních 

prknech. Odehrává se devatenáct let po posledním příběhu ze série o Harrym Potterovi. Světová premiéra 

je naplánována na 30. července 2016 a proběhne v londýnském West Endu. 

 

Harry Potter to nikdy neměl snadné a teď, jako přepracovaný zaměstnanec Ministerstva kouzel, manžel a 

otec tří školáků, to má ještě těžší. Potýká se s minulostí, která nechce zůstat tam, kam patří, a jeho 

nejmladší syn Albus se mezitím musí prát s tíhou rodinného dědictví, o které nikdy nestál. Minulost a 

současnost se čím dál hrozivěji prolínají a otec i syn zjišťují nepříjemnou pravdu: temnota někdy vyvěrá z 

nečekaných míst. 

 

Bestsellerová série o Harrym Potterovi vycházela mezi lety 1997 a 2007. Po celém světě se prodalo přes 

450 milionů výtisků, série byla přeložena do 79 jazyků a vzniklo podle ní osm úspěšných 

velkofilmů. Rowlingová napsala také tři doprovodné tituly na pomoc charitativním organizacím: Famfrpál 

v průběhu věků, Fantastická zvířata a kde je najít a Bajky barda Beedleho. 

 

 

 
 

NAKLADATELSTVÍ ALBATROS je nejstarší české nakladatelství, které se od svého vzniku v roce 1949 
specializuje na kvalitní původní i překladovou literaturu pro děti. Dnes je součástí společnosti Albatros Media a. s. 
Za dobu své existence vydalo přes 10 tisíc titulů. V portfoliu nakladatelství najdete leporela, poezii, pohádky, 
knížky pro začínající čtenáře, literaturu populárně-naučnou a vzdělávací i fantasy, detektivní příběhy a komiksy.   
 

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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