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Tympanum vydává i další fantasy
tituly Čaroděj Země moří, Koralina,
Rytíř Sedmi království a Hobit

Strhující fantasy ze světa, kde lidské a zvířecí duše
zůstávají spojeny
Ve zvláštním světě podobném tomu našemu žije dvanáctiletá Lyra. Tak jako každý člověk, má i
ona svého daemona, nerozlučného zvířecího společníka, který je jakýmsi vnějším zpodobněním
její duše. Jednoho dne se ztratí Lyřin kamarád Roger a Lyra se rozhodně vydat na sever, kam
vedou jeho poslední stopy. V zemi věčného ledu, kde se prohání odvážní vzduchoplavci, medvědí
kyrysníci a obávaní Vrahouni, je její jedinou zbraní vlastní důvtip
a zlatý kompas, který tomu, kdo s ním umí zacházet, zodpoví každou otázku.
Knižní předloha oscarového filmu a očekávaného seriálu z dílny HBO.

Martina Krátká (1984)
Na brněnské JAMU nejdříve studovala klaunskou scénickou a filmovou tvorbu
a po třech letech nastoupila na činoherní herectví. Poté se stala členkou Divadla
Husa na provázku a pokračovala doktorským studijním programem na JAMU.
V roce 2011 pak nastoupila do Švandova divadla, kde se věnovala také režii.
V současné době je herečkou a režisérkou na „volné noze“ a pedagogicky
působí na Vyšší odborné škole herecké a na JAMU. Zahrála si ve filmech
Nestyda (2008), Jak básníci čekají na zázrak (2016) nebo Dukla 61 (2018).
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