Feel-good román ze severského pralesa. Takhle obvykle
debutová švédská kniha nevypadá. Plná skřítků, duchů
a čarodějnic… Z Fredrika Backmana se stává Gandalf —
a výsledek je vážně zábavný.

M-MAGAZIN
Kouzelníkův únik z reality je zábavný román. Někdy jsou legrační
knihy příliš „vtipné“, ale Johanssonovi se daří udržet správný
poměr mezi fraškou a nespokojeností se životem. Teskné ozvěny
dětství, které se objevují v celém románu, poskytují vhodný
protipól humoru a živé představivosti.

BORÅS TIDNING

Lars Vasa Johansson

je jeden z nejlepších švédských scenáristů.
Napsal scénáře pro řadu oblíbených švédských televizních seriálů a celovečerních
filmů všech možných žánrů. Podílí se také
na vývoji filmových a televizních produkcí
v USA. Je spoluautorem švédské vúdú série pro mladé čtenáře. Kouzelníkův únik
z reality (2016) je jeho první samostatný
román, který nyní vychází také ve Španělsku, Francii, Německu nebo na Slovensku.

KOUZELNÍKŮV ÚNIK Z REALITY

Lars Vasa Johansson

Může magický les dát
domýšlivému kouzelníkovi
za vyučenou?

KOUZELNÍKŮV ÚNIK
Z REALITY
Lars Vasa Johansson

Jakožto kouzelník dokáže Anton jednou
rukou za zády rozvázat složité uzly. Jakožto člověk si sotva zvládne koupit hrnek
kávy, aniž se přitom dostane do potíží.
Vlastně by měl být celkem spokojený, ale
občas si nemůže pomoct a myslí na přátele z mládí, Sebastiana a Charlottu, a na to,
že tisíce lidí platí za zhlédnutí jejich velkolepé kouzelnické show spoustu peněz,
zatímco on sám vystupuje v neutěšených
pečovatelských domech. Život je někdy
pekelně nespravedlivý.
Pak má navíc Anton během svého
turné nehodu — poblíž švédského národního parku Tiveden narazí autem do pohovky stojící přímo uprostřed silnice. Zabloudí v prastarém lese a zjistí, že se to
tam hemží nadpřirozenými bytostmi a nevysvětlitelnými jevy. Nedobrovolně se zaplete do pradávného boje mezi dobrem
a zlem, ve kterém se ukáže, že Antonovým nejhorším nepřítelem je jeho vlastní
osobnost.
Kouzelníkův únik z reality je sarkastický
feel-good román o přátelství, závisti, lásce
a o tom, co se stane, když nepomůžete natrhat květiny malé holčičce.
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