
Black Books je britský komediální seriál ze současného Londýna. Hlavní postavou seriálu je Bernard Black, majitel
knihkupectví v centru Londýna - zbědovaný, nemytý, nepřetržitě kouřící piják, který nenávidí všechny lidi, snad kromě
své nejlepší kamarádky Fran Katzenjammerové...
 
Dylan Moran, "duchovní otec" seriálu ukončil předčasně své školní vzdělávání již v šestnáci letech - podle vlastních slov
se poté čtyři roky věnoval pití a psaní špatné poezie... První pokusy o zaměstnání (květinář) ho neuspokojily a prakticky by
se dalo říci, že tuto práci nenáviděl. Ve dvaceti letech se začal příležitostně vystupovat s komediálními výstupy v
anglických klubech - jednou z výhod, které viděl v tomto zaměstnání bylo to, že k jeho provozování nepotřeboval žádnou
kvalifikaci. Jeho komediální talent byl posvěcen v roce 1993, kdy získal ocenění "So You Think You're Funny" na
Edinburgském Festivalu. Na stejném festivalu se stal v roce 1996 nejmladším držitelem ceny "Perrier Award". V tomto
roce byl na tutéž cenu nominován i Bill Bailey - pozdější představitel Mannyho v seriálu Black Books však zůstal v poli
těsně poražených. V letech 1998 - 1999 si Dylan Moran zahrál svou první významnější roli ve dvou sériích televizního
seriálu How Do You Want Me?
 
V roce 1998 byl na Channel 4 sitcom festivalu v Riverside Studios představen pilotní díl Black Books. V této ranné verzi
se Bernardovi přátelé jmenovali Valerie, která byla lektorkou filosofie a Manny Zimmerman, jenž se oddával jakési ujeté
profesi, jejímž smyslem bylo sledování a zapisování hodnot deprese pozorovaných jedinců. Pořad byl poměrně temně
laděný a točil se kolem úmyslu Bernarda a později i Mannyho vzít si život. Protože s psaním seriálů neměl Dylan Moran
zkušenosti, požádal o spolupráci dalšího ira - Grahama Linehana (Father Ted, IT Crowd). S jasnou vizí realistického
sitcomu s surrealistickými prvky vytvářejícími vtipné situace se pustili do práce a pro Channel 4 společně stvořili prvních
šest dílů seriálu Black Books.

Bernard Black je majitel Black Books - knihkupectví s antikvariátem v centru Londýna. Miluje knihy... tedy,
alespoň některé. K jeho největším obavám patří to, že by snad nějaké prodal a musel projít nudným a
komplikovaným postupem při objednávání dalších. Miluje knihy, ale nesnáší zákazníky. Zvláště pak ty, kteří v
jeho obchodě poslouchají walkman, telefonují, nebo snad, nedejbože, něco chtějí.
Postavu Bernarda Blacka si Dylan Moran nejen vymyslel, ale také si ji sám zahrál. Se svým vztahem k
zaměstnání zajisté neměl problém napsat si na tělo takovouto postavu. K Moranovým oblíbeným seriálům patří
americký Frasier a britský The Office. Black Books jsou, podle něj, reakce na dokonalé věci ...jako třeba
Přátelé (Friends). Mají ukázat život takový jaký je, aby divák nebyl deprimovaný z toho, jak jsou všichni v
televizi úspěšní a dokonalí.

Manny Bianco je účetní s vizáží postaršího metalového fanouška. S Bernardem se poprvé setká v prvním díle,
když si Manny přijde koupit malou relaxační knihu. V druhém díle mu Bernard nabídne práci a dá tak základ
jejich sado-masochistickému přátelství.
Bill Bailey, představitel Mannyho, je úspěšný komediální herec a muzikant. S Dylanem Moranem se potkávali
na vystoupeních, ale až do Black Books spolu nikdy skutečně nespolupracovali. Moran však dobře věděl, že je
Bailey velmi dobrý a oblíbený. Kromě výstupů v různých představeních a na festivalech se Bailey v
devadesátých letech začal objevovat i v televizi - mimojiné si zahrál ve třech dílech seriálu Spaced. V roce
1997 společně s Craigem Charlesem vedli své týmy v zábavném kvízu Space Cadets stanice Chanel 4.
Nedávno jste mohli Baileyho slyšet jako hlas Vorvaně ve filmovém zpracování The Hitchhikers Guide to The
GalaxyFran Katzenjammerová je Bernardova kamarádka a majitelka obchodu hned vedle knihkupectví. Majitelka
obchodu platí pro první sérii. Je s podivem, že Bernardův "obchod jeskyňového typu" stále přežívá a upravený
a veselý obchůdek s dárkovým zbožím se Fran nepodaří udržet. A tak je Fran nucena si ve druhé sérii začít
hledat práci. A díky Mannyho kontaktům snad nějakou i sežene...
Představitelka Fran Katzenjammerové - Tamsin Greig prošla již před Black Books několika rolemi v TV
seriálech. Z více než jednodílových rolí vyčnívá postava Lamii v minisérii Neverwhere Neila Gaimana. Má za
sebou několik divadelních rolí a také účinkování v mýdlové opeře The Archers vysílané v BBC4 Radio.

Snad aby nebylo Grahamu Linehanovi líto, že si Dylan Moran mohl zahrát hlavní roli, mihne se v první sérii také. A to ve
dvou rolích: v půl jedenácté ráno si přijde v tričku "I love books!" koupit knihu a také se nechá Bernardem "obsloužit"
jako zákazník v Mamba Burgeru.
 
V roce 2001 získal seriál Black Books dvě ocenění za nejlepší sitcom: cenu BAFTA, a Bronzovou růži na televizním
festivalu v Montreux. Úspěch zopakoval v roce 2005, kdy opět vyhrál cenu BAFTA za nejlepší situační komedii.
 
Celkem byly vytvořeny tři série. Každá série má šest dílů dlouhých necelých 25 minut. Na první sérii spolupracoval Dylan
Moran s Grahamem Linehanem a na Chanel 4 byla poprvé vysílána v roce 2000. Na dalších sériích vylílaných v letech
2002 a 2004 pracovali kromě Morana i Kevin Cecil, Arthur Mathews a Andy Riley.
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1. série
1  Cooking The Books
2  Manny's First Day
3  The Grapes Of Wrath
4  The Blackout
5  The Big Lock-Out
6  He's Leaving Home

3. série
13  Manny Come Home
14  Elephants And Hens
15  Moo-Ma And Moo-Pa
16  A Little Flutter
17  The Travel Writer
18  Party

2. série
7  The Entertainer
8  Fever
9  The Fixer
10  Blood
11  Hello Sun
12  A Nice Change
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