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Originální pohádkový příběh J. K. Rowlingové vyjde zdarma on-line v českém překladu 

Praha, 18. 8. 2020 – Pohádka J. K. Rowlingové s názvem Ikabog se dočká publikace na webu a 

všichni čtenáři k ní budou mít přístup zcela zdarma. Nakladatelství Albatros zároveň vyhlašuje 

ilustrátorskou soutěž pro dětské čtenáře. Ilustrace 34 výherců vybraných porotou se objeví v 

tištěné knize, která vyjde ještě v tomto roce. 

Počínaje 18. srpnem 2020 začnou na webu https://ikabog-pribeh.albatros.cz/ přibývat jednotlivé 

kapitoly originální pohádky Ikabog od J. K. Rowlingové. Autorka příběh napsala před deseti lety a 

četla ho před spaním svým dvěma menším dětem. Přestože se jí samotné moc líbil, časem se smířila s 

tím, že jej budou znát jen její potomci. K vydání oblíbeného rodinného vyprávění se rozhodla právě 

teď, aby pobavila děti, rodiče a opatrovníky uvězněné doma během pandemie Covid-19. 

Ikabog je laskavá, svižná a zábavná pohádka o strašlivé příšeře, strhujícím dobrodružství a naději 

všemu navzdory. Příběh je určen dětem od 5 let, ale během společného předčítání si ho užije celá 

rodina. Britská spisovatelka své vyprávění z fiktivního království zveřejnila zdarma na webu a zároveň 

si přála, aby jeho chystanou knižní podobu ilustrovali právě dětští čtenáři. Až kniha v listopadu vyjde, 

J. K. Rowlingová věnuje celý autorský honorář na projekty, které pomáhají lidem nejvíce zasaženým 

pandemií, a to jak ve Velké Británii, tak v zahraničí. 

Nakladatelství Albatros nyní vyhlašuje ilustrátorskou soutěž pro děti ve věku 6 až 13 let. Na webu 

nakladatelství se postupně objeví všech 64 kapitol příběhu, z nichž si malí ilustrátoři mohou vybrat 

libovolný motiv, ztvárnit ho a do 9. října zaslat do redakce. 

Knížka v českém překladu s 34 vítěznými ilustracemi bude vydána 23. listopadu 2020. Všichni výherci 

se dočkají odměny v podobě uveřejnění své ilustrace v knížce a dostanou knižní ceny v hodnotě 4 000 

Kč.   

 

Anotace knihy   

Království jménem Přehršlánie bývalo nejšťastnější na světě. Oplývalo 

spoustami zlata, zdejší král měl nejkrásnější knír ze všech a po místních 

dobrotách lidé tančili blahem. Jen v mlžném Mokřadu na severu žil podle 

legendy strašlivý Ikabog. Všichni věděli, že jsou to povídačky, ale ty někdy 

začnou žít vlastním životem. Co když se taková legenda rozhodne srazit 

království na kolena a unést dvě děti ve víru dobrodružství, o které ani za 

mák nestály? 
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J. K. Rowlingová 

J. K. Rowlingová je autorka sedmi knih o Harrym Potterovi, jež v češtině vycházely v letech 2000–

2008. Jak známo, nápad na Harryho Pottera dostala, když měl její vlak zpoždění, a příběh napsala 

postupně v Anglii, Portugalsku a Skotsku. 

Dobrodružství Harryho, Rona a Hermiony ve Škole čar a kouzel v Bradavicích se prodalo více než půl 

milionu výtisků, dočkala se překladů do osmdesáti jazyků a osmi filmových adaptací. Kromě této série 

napsala J. K. Rowlingová také doprovodné svazky pro charitativní účely: Famfrpál v průběhu věků, 

Fantastická zvířata a kde je najít a Bajky barda Beedleho. Fantastická zvířata se později stala 

námětem nové série filmů o magizoologovi Mloku Scamanderovi, k nimž píše scénáře sama 

Rowlingová. Zatím poslední film, Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny, měl mezinárodní 

premiéru v roce 2018. 

Na příběhy Harryho Pottera navázala Rowlingová v divadelní hře Harry Potter a prokleté dítě, kterou 

napsala spolu se scenáristou Jackem Thornem a režisérem Johnem Tiffanym a která se s velkým 

úspěchem hraje v divadlech v Evropě, Severní Americe a Austrálii. 

Je také autorkou románů pro dospělé a pod pseudonymem 

Robert Galbraith píše detektivní sérii o Cormoranu Strikeovi, 

podle níž byl natočen televizní seriál. 

J. K. Rowlingová získala řadu cen a ocenění, mimo jiné Řád 

britského impéria a medaili za zásluhy, řád Legion d’Honneur, 

cenu Hanse Christiana Andersena, cenu Roberta F. Kennedyho 

Ripple of Hope a Blue Peter Gold Badge. Prostřednictvím 

vlastního nadačního fondu Volant podporuje mnoho 

charitativních projektů a je zakladatelkou dětské charity 

Lumos, která bojuje za svět bez sirotčinců a ústavů a znovu 

sjednocuje rozdělené rodiny. 

Odjakživa chtěla být spisovatelkou a nejspokojenější je, když 

sedí sama v pokoji a vymýšlí si příběhy. Žije s rodinou ve 

Skotsku. 

 

 

Fotografie: Debra Hurford Brown © J.K. Rowling 2018 

 

Harmonogram publikace příběhu a ilustrátorské soutěže 

- 18. 8. – spuštění webu a soutěže 

-  2. 10. – ukončení on-line publikace příběhu 

-  9. 10. – ukončení ilustrátorské soutěže 

- 14. – 16. 10. – schůzka poroty, výběr 34 ilustrací 

- 23. 11. – vydání knihy 

 

Kontakt pro média: linda.haburova@albatrosmedia.cz   
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