
Vychází nová kniha Martiny Bittnerové
s názvem V průšvihu

Praha, 7. listopadu 2013 – Sci-�  román pro dívky V průšvihu právě vychází v nakla-
datelství Pan Nakladatel. Jedná se  o čtvrtou knihu spisovatelky Martiny Bittnerové, 
která se objeví již 7. listopadu na pultech knihkupců.

Hlavní hrdinkou je dívka, která nežije v lidském světě, ale ráda by do něj alespoň částečně 
pronikla. Chtěla by si pořídit lidské miminko, jelikož je to v jejím městě velká móda. S tím 
samozřejmě přichází řada komplikací, které neočekává. Autorka zde originálním způsobem 
popisuje první lásku, neshody s rodiči, ale i starosti, které přináší péče o dítě.

„Dlouho mě lákala představa napsat knihu pro mládež, a jelikož mám téměř bezbřehou 
fantazii, vznikl z toho nakonec příběh okořeněný špetkou sci-� ,“ říká ke své knize spisovatel-
ka.

Autorka Martina Bittnerová se kromě své literární tvorby věnuje i přednáškové činno-
sti a volnočasové pedagogice. Její předchozí tituly Na nevěru se neumírá, Utajené životy 
slavných Čechů nebo Spisovatelky a Éros se staly velmi oblíbenými.
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Martina Bittnerová (nar. 1975 v Novém Městě na 
Moravě) je autorkou povídek a popularizačních článků 

o významných českých osobnostech minulosti. 
Dlouhodoběse zajímá o literární historii s důrazem na 

19. století. Publikovala v mnoha časopisech
a e-zinech. V říjnu 2011 debutovala první samostat-
nou knihou Spisovatelky a Erós. V roce 2012 jí vyšla 
druhá kniha Utajené životy slavných Čechů a na jaře 

2013 povídková kniha s názvem Na nevěru se 
neumírá. V současnosti se věnuje literární tvorbě, 
přednáškové činnosti a volnočasové pedagogice. 

Zůstala jsem u něj asi dvě hodiny, který jsme prokecali. Možná jsme potře-
bovali dohnat čas, kdy jsme se míjeli a odměňovali se studeným pozdravem 
a jedovatými řečmi. Na rozloučenou mi dal pusu. Domů jsem se vrátila s 
hlavou v oblacích. Jestli jsem se předtím domnívala, že ho miluju, lhala jsem 
sama sobě, protože od tohoto setkání jsem ho zbožňovala.

Ve škole jsem před Litou zarytě mlčela. A ani Os se jí o naší rozmluvě 
zřejmě nezmínil. Navenek se zdálo, že se vlastně nic nestalo. Ale pro mě se 
změnilo hodně. Myslela jsem na něj, kudy chodila a nedokázala jsem se 
pořádně soustředit. Jestli je tohle opravdová láska, tak mi to přijde docela 
náročný, když se vedle ní musí stíhat i ostatní.
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Anotace:
Lole je třináct let. Má ráda módu, ka-

marádky a nejvíc svou tajnou lásku Ose-
ho. Na Velký svátek dostane vytouženou 
hračku – živé miminko. Nedokáže si však 
představit, jak moc se jí příchodem dítěte 
změní život. Péče o něj s sebou přináší 
mnoho starostí, které do té doby nezna-
la, a tak ji napadne, že by se jich mohla 
jednoduše zbavit. Její dokonalý plán 
ale dostává nejednu trhlinu, i v podobě 
zrady jejích vlastních rodičů. Dokáže na-
konec vše v dobré obrátit a najít štěstí?  
(152 str., 239 Kč)



Ukázka:
Hupsla jsem zpátky do sítě a nalistovala stranu dvaadvacet, ani nevím, proč zrovna tuhle, 

opět jsem zavřela oči a náhodně zapíchla prst. Líp jsem zvolit nemohla. Objevila jsem na-
prosto úžasnej článek o nový módě v Austrálii, kde začali prodávat lidský mimina v super-
marketech. Každá Cerkyně si je

může normálně koupit a hrát si s nima.
Ach jo, v Austrálii jdou pořád napřed. My tady trčíme sto let za pracerkama. Hrozně mě 

to nadchlo a zároveň odrovnalo. Mít opravdový lidský dítě pouze pro sebe. To by mě bavilo 
víc, než chodit do multikina s Litou. V článku se uvádělo: „Miminka jsou skutečně obrovský 
hit a podle posledních průzkumů veřejného mínění si je přeje osmdesát procent austral-
ských Cerek na Velký svátek.“

Ani se jim nedivím a bez váhání bych se do těch procent přidala. Představila jsem si totiž 
malý růžový ručičky, co mně cuchají vlasy. Hned bych si nejraději jedny přinesla domů. Budu 
to muset proklábosit ve škole, třeba se něco podobného dostane i k nám.

Asi za týden přiběhla za mnou domů Lita s úžasnou novinkou: „Představ si, že do hyper-
marketu přivezli lidská mimina.“

„Fakt jo? Zpráva mě naprosto šokovala.
„Jasně, už je vystavují v krabicích.“
„To je super a vidělas je?“
„Neviděla, táta mi tam zakázal chodit, jenom o tom vyprávěl mámě, chápeš?“
„Chápu, můj táta je obdobně zabržděnej.“

V případě zájmu Vám rádi zašleme recenzní výtisk ke zpracování.

Více info o autorce:
www.martinabittnerova.cz/

Nakladatelství Pan Nakladatel:
Moderní, mladé nakladatelství, které vzniklo v roce 2013. Mimo jiné se zaměřuje na mladé, 

začínající autory. Více info zde: www.pannakladatel.cz/


