
 
 

Plzeň, 7. 1. 2015 

 

NA VIKINSKÉ VLNĚ V PLZNI 

SETKÁNÍ SE SEVERSKÝMI SPISOVATELI: TORE KVÆVEN A MARTIN JENSEN 

(TISKOVÁ ZPRÁVA) 

 

Literární kampaň #ReadNordic a projekt Meeting Literature srdečně zvou na tlumočenou 

besedu se severskými spisovateliNa vikinské vlně. Do Plzně v polovině ledna 2016 zavítají 

Tore Kvæven a Martin Jensen, kteří jistě potěší všechny milovníky historických románů, 

dobrodružných příběhů, napínavých thrillerů a detektivních zápletek. 

 

Spolu s románem Drsný je zákonem mé země od norského spisovatele TorehoKvævena 

vyplujeme na lodi zvané Rosomák na dobrodružnou výpravu do nitra Afriky, kde obstojí jen 

hrstka nemilosrdných válečníků. V detektivní sériiKrálovi psi, Křivopřísežník a Sedlákův soud 

od dánského spisovatele Martina Jensena se zase vydáme do Anglie, kde se vlády ujal mladý 

vikinský král Knut. Autoři na besedě popovídají nejen o svých knihách, ale také o době, do 

které své knihy zasadili, o středověké a vikinské kultuře. 

15. 1. 18:00 Galerie Evropského domu, SVK PK (nám. Republiky 12, Plzeň) 

www.skandinavskydum.cz/2015/na-vikinske-vlne-plzen 

Norsky a dánsky, tlumočeno do češtiny. 

Vstup volný.  

http://www.skandinavskydum.cz/2015/na-vikinske-vlne-plzen


 
 

Tore Kvæven (nar. 1969) je norský spisovatel, původním povoláním učitel 

historie z malé osady uprostřed norských hor. Své hluboké znalosti 

o středověku využil při psaní své debutové knihy Drsný je zákon mé země 

(Hard ermittlands lov, 2011, česky 2015 v nakl. Plus). Do detailů v ní vylíčil 

svět vikingů, který konfrontuje s římskou, křesťanskou a africkou kulturou. 

V roce 2013 vydal dětskou knížku Kameljegeren (Lovec velbloudů). 

Martin Jensen (nar. 1946) je dánský autor, který napsal více než 20 knih. Jeho 

dílo zahrnuje současné i historické romány. Mezinárodní úspěch zaznamenal 

díky své knize Královi psi (Kongenshunde, 2010, česky 2013 v nakl. Plus), první 

ze série o bývalém mnichovi Winstonovi a mladém svůdci Halfdanovi. Ve 

svých knihách tematizuje moc a bezmoc a povinnost člověka jít vstříc svému 

poslání. Ve volném čase rád rybaří. Je také vášnivým houbařem. 

 

Kontakt pro média:  

Jitka Jindřišková, koordinátorka kampaně #ReadNordic 

jitka@skandinavskydum.cz, + 420 777 926 331 

 

Kampaň #ReadNordic zaměřená na propagaci severské literatury byla zahájena v září 2015. Jejím 

cílem je během osmi měsíců představit českým čtenářům nejrůznější žánry a aktuální témata 

severské literatury.Kampaň pořádají velvyslanectví Dánska, Finska, Norska a Švédska v Praze 

a koordinuje Skandinávský dům. Projekt podpořil Severský kulturní fond, dánský Státní umělecký 

fond a Švédská kulturní rada.Více informací o kampani najdete na webových stránkách 

www.readnordic.cz a sociálních sítích Facebook, Twitter a Instagram. 

Projekt Meeting Literature Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje je zaměřen na uvedení 

evropské literatury v Plzni a poskytnutí občanům Plzně a hostům ze zahraničí bohatství a rozmanitost 

evropského psaní. Od prosince 2014 můžete najít v různých kavárnách a kulturních místech v Plzni 

knižní sbírky autorů z celé Evropy v původním jazyce i v českém překladu a každý měsíc pořádá 

doprovodné tematické akce. Více informací najdete na  www.facebook.com/MeetingLiterature. 
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