
Vzhůru

Napětí. Dobrodružství. Nebezpečí. Adrenalin. Autentický příběh nejmladšího Brita, který kdy vystoupal na vrchol Mount Everestu.

Bear (Medvěd) Grylls ve svém dokumentárním románu velmi napínavě popisuje zážitky, které získal během výstupu na nejvyšší
horu světa. Nadšený milovník dobrodružství, který si již jako malý vysloužil od sestry přezdívku, jež dokonale vystihuje jeho
zarputilou povahu, zachycuje dlouhé období pobytu v základním táboře pod Mount Everestem a aklimatizační cesty do dalších
výškových táborů. Střízlivě věcným stylem přibližuje atmosféru vysokohorského prostředí, rázovité postavy svých přátel a dalších
horolezců stejně jako překážky, se kterými se musel potýkat – kromě pádu a nemoci se dokázal vyrovnat s dlouhým čekáním na
dobré počasí ve velké nadmořské výšce druhého výškového tábora.

Ani v pasážích zachycujících zdolání nejvyššího bodu světa neopouští svůj střízlivý, skromně působící styl, který nepostrádá
nenucenou ele ganci. Se stejnou lehkostí vykresluje úchvatné přírodní scenerie i fyzické a psychické utrpení, které musel
překonávat jako nejmladší Brit v dějinách dobývání Mount Everestu.

Stručně:

Bear (Medvěd) Grylls se stal v pouhých třiadvaceti letech nejmladším Britem, který vystoupal na vrchol Mount Everestu.V
extrémních výškách není mládí ve srovnání se zkušeností žádnou velkou výhodou. Odborníci se naopak shodují, že mladší
horolezci se obtížněji vyrovnávají s nepříznivými podmínkami, které na ně čekají v posledních úsecích pod vrcholem. Bear Grylls
nicméně dokázal pouhých osmnáct měsíců poté, co si při seskoku padákem zlomil dva obratle, překonat drsné povětrnostní
podmínky, únavu, dehydrataci a nakonec také nemoc a stanout na vrcholu nejvyšší hory světa. Vzhůru je dobrodružný příběh
zachycující Gryllsovu odvahu a veselou povahu, smysl pro přátelství a víru v konečný úspěch.

Bear (Medvěd) Grylls (*1974) je anglický horolezec, dobrodruh, spisovatel, motivační řečník a především hlavní postava
oblíbeného televizního seriálu Šance na přežití, v němž dává rady, jak se chovat v extrémních situacích.

Vyrostl v Severním Irsku, ale vystudoval v Londýně. Od mládí ho fascinovaly dobrodružné výpravy, věnoval se skokům s
padákem, bojovým sportům a skautingu. Během služby u Britských speciálních jednotek si vážně poranil páteř, když se mu
částečně neotevřel padák, ale na svou vášeň pro nebezpečí nezanevřel. O pouhých osmnáct měsíců později stanul jako
nejmladší Brit v dějinách na vrcholu Mount Everestu.

Kromě seriálu Šance na přežití je znám svou charitativní činností. Prostřednictvím různých mediálně atraktivních dobrodružných
výprav – obeplutí Velké Británie, plavba v nafukovacím člunu ze Skotska do Kanady vodami Severního ledového oceánu, večeře
v koši horkovzdušného balonu osm tisíc metrů nad zemí, putování Antarktidou apod. – se snaží podporovat problémovou mládež
a tělesně postižené sportovce.

Byl hostem mnoha prestižních diskusních pořadů a v současné době působí jako vyhledávaný motivační řečník.V roce 2009 se
stal nejmladším náčelníkem britských skautů.

„Upřímná a přesvědčivá kniha.“

Ranulph Fiennes

„Člověk nemůže než žasnout nad Gryllsovým nelíčeným vzrušením a nadšením z dobrodružství, které se jen tak neopakuje.“

Independent



„Gryllsovo vyprávění je současně veselé i děsivé.“

Daily Telegraph

„Svižně psaný příběh uchvacující nečekanou pokorou. Grylls Mount Everest nedobývá, přistupuje k němu s úctou a uvědomuje si
jeho nesmírnou sílu.“

Daily Mail

„Pozoruhodná kniha.“

Daily Express
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