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Reiner Stach 
KAFKA – RANÉ ROKY 1883–1911
Monumentální trojdílný Kafkův životopis napsaný německým
literárním historikem Reinerem Stachem je rozsahem, kom-
plexností i významem zcela jedinečné dílo, považované 
v zahraničí za milník biografické literatury. Autor na něm
pracoval celých osmnáct let, Kafku a jeho dílo prozkoumal 
v širokých dobových, společenských a literárních sou-
vislostech. Přesto jeho dílo není určeno úzkému okruhu
„kafkologů“. Naopak, Stachův styl je barvitý, živý a čtivý: jako
byste četli strhující, napínavý román. První svazek zachycuje
Kafkovo dětství a mládí, studia a prvních léta strávená v za-
městnání a zároveň vykresluje velkolepé dobové panorama
spisovatelova rodného města, habsburské monarchie i celé
střední Evropy. Kafkovy rané roky (1883–1911) rozhodně neby-
ly dobou pokojnou. Vznikala nová média a technologie – auta,
první letadla, pásová výroba, telefon... to vše urychlovalo 
a měnilo život. Praha byla centrem vášnivých národnostních
sporů a napětí, které se vybíjelo i na židovském obyvatelstvu.
A uprostřed toho si citlivý Franz vybojovával cestu k duševní
samostatnosti a k vlastní literární tvorbě – proti očekávání
rodiny a nejednou i navzdory radám přátel.

Vázaná, 608 stran, 398 Kč, EAN: 9788025719923

Plánovaný termín vydání: 9.1.2017 

http://www.kosmas.cz/knihy/214124/kafka-rane-roky/

Z recenze Hellmutha
Karaseka, jež vyšla 

27. září 2014 v deníku 
Die Welt:

„Hodina, kdy se Kafka 3. července
1883 narodil, přechází v Stachově
podání v grandiózní panorama sple-
titých dějin Prahy a českého sebe-
pojetí. Tehdejší Praha měla okolo
220 000 obyvatel. Osmdesát osm
procent z nich se hlásilo ke kato-
lictví, dvě procenta k protestantské
víře a devět procent k judaismu.
Doba Kafkova narození se odehrá-
vala ve znamení radikálních změn.
Zatímco město uvnitř starých hra-
deb obývali z valné části Němci 
a německy mluvící Židé, opodál
probíhala nepozorovaná, leč rozho-
dující změna: předměstí osidloval
český proletariát a české sebevě-
domí rostlo. Pokus předsedy vlády
zavést po vyhraných volbách češ-
tinu jako první úřední jazyk ztrosko-
tal na odporu rakouských Němců.
Národní mladočeské hnutí se za-
pletlo s vídeňským antisemi-tismem
německy mluvících rasistů, jako byl
Georg Heinrich von Schönerer 
a starosta Vídně Karl Lueger.“ 

Zakoupit můžete zde

Rozhodující roky života pod mikroskopem: Reiner Stach proměnil

Franze Kafku v románovou postavu. Süddeutsche Zeitung

Jeden z největších životopisných projektů německé literární historie

[...] biografie století. Frankfurter Allgemeine Zeitung



„Když jí bylo šestnáct, byla Tessa Cartwrightová
nalezena na poli v Texasu, polomrtvá mezi pohozený-
mi kostmi a jen se záblesky toho, jak se tam dostala.
Od té doby ji pronásleduje tisk jako přeživší
„Černookou Zuzanu“, což je přezdívka daná obětem
této masové vraždy kvůli žluté vrstvě lučního kvítí,
která vykvetla na jejich společném hrobě. Tessiino
svědectví o těch tragických hodinách poslalo muže
do cely smrti. Nyní, o téměř dvacet let později, je
Tessa umělkyní a svobodnou matkou. Je studený únor
a Tessa pod oknem do ložnice ke svému zděšení najde
trs čerstvě zasazených černookých Zuzan – květin,
které kvetou jen v létě. Vyděšená tím, co by to mohlo
znamenat – že poslala do vězení toho nepravého
a skutečný vrah je stále na svobodě –, se Tessa obrátí
na právníky, kteří se snaží muže čekajícího na
popravu zprostit obvinění. Ale samotné květiny nejsou
dostatečným důkazem a forenzní zkoumání neidenti-
fikovaných kostí postupuje příliš pomalu. Nevinný
život visí na vlásku. Tým právníků se snaží Tessu
přesvědčit, aby podstoupila hypnózu a sdílela své
kresby z terapie těsně po její záchraně, aby tak
získala zpátky své ztracené vzpomínky. Nevědí ale, že
Tessa a ta vystrašená, křehká dívka, jíž byla, si kolem
sebe vybudovaly pevnost plnou tajemství...  

Přeložila Bohuslava Nováková
Vázaná, 384 stran, 349 Kč, formát 130x200 mm, 
EAN: 9788073904937 

Vychází 9. 1. 2017 Rozhovor s autorkou na další straně

http://www.knihyomega.cz/eshop-cernooke-zuzany.html

Dobrovský s. r. o., Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4, 
e-mail:nakladatelstvi@knihydobrovsky.cz, www.knihyomega.cz 

KNIHY OMEGA vydávají

Zakoupit můžete zde

Šokující, intenzivní a naprosto originální psycho-
logický thriller, který spojuje minulost se

současností ve spalujícím příběhu mladé ženy,
jejíž trýznivé vzpomínky zůstaly někde na louce



Co vás inspirovalo k napsání románu Černooké
Zuzany? Vycházela jste i ze své profese novinářky?

Těch zdrojů bylo několik. Pro jeden magazín jsem
připravila interview s Rhondou Roby, která je špičková
odbornice na identifikování zemřelých z jejich kosterních
ostatků. Během své praxe identifikovala oběti leteckých
havárií, vietnamské války i sériových vrahů. Její
schopnosti mě fascinovaly a učinila jsem ji jednou 
z postav mé knihy. 
Ve stejné době, kdy jsem se stýkala s Rhondou, jsem také
intenzívně studovala publikace zabývající se psychickým
traumatem. A tady se zrodil zárodek nápadu... Polomrtvou
dívku najdou v poli mezi poházenými kostmi. Netuší, jak
se tam dostala a co se stalo.  Ale když jsem v noci stu-
dovala odbornou literaturu, cítila jsem, jakoby má budoucí
literární hrdinka začala se mnou mluvit. Kniha se mi v hla-
vě pomalu otevírala. 
Jak se mi posouval děj, začala jsem přemýšlet i o trestu
smrti. Jde mi vždycky o to, aby mé knihy byly autentické.
Tady mě zřejmě ovlivňuje má novinářská profese.
Zjišťovala jsem názory různých lidí na tuto problematiku.
Byl to velmi chaotický proces. Z mnohdy náhodných tele-
fonních hovorů se mi v počítači vršila spousta třeba i spolu
nesouvisejících poznámek.

Zmiňujete se o náhodných telefonátech, ale já já mám
přece jenom dojem, že jste postupovala systematicky.

Ano. Třeba s Rhondou jsme se staly dobrými přítelkyněmi 
a vytvořil se mezi námi neformální vztah. Tak jsem se
dověděla o mnoha zajímavých případech.

Vy jste se zkontaktovala i s dalšími mimořádnými
lidmi...

Štěstí mi v tomto směru přálo. Mailem jsem se obrátila na
advokáta Deata Downa. Ani jsem si nemyslela, že mi
odpoví, protože je to velmi vytížený právník, ale odpověď
přišla a během času jsme spolu navázali přátelský vztah.
Seznámil mě se svým klientem Anthony Gravesem, který
byl za údajnou vraždu šesti lidí odsouzen k trestu smrti.
Deat Down se jeho případem začal zabývat a dokázal, že
Graves byl odsouzen neprávem. Vymohl pro něho
odškodnění 1 400 000 dolarů za osmnáct let neo-
právněného věznění a dosáhl toho, že pro záměrné
utajování důkazů ve prospěch obviněného byl státní zá-
stupce vyloučen z advokátní komory.  

Dovedu si představit, že setkání s Anthonym bylo pro
vás vzhledem k jeho situaci mimořádné. 

Bylo. Když jsem s ním mluvila, uvědomovala jsem si tu
hrůznou ironii. Zatímco já jsem se opalovala u bazénu,  on
neviděl ani záblesk slunce.  Obdivuji ho, že po tom, čím
vším si prošel, zůstal pozitivně naladěným člověkem.

Jak se změnil po této zkušenosti váš vztah k trestu
smrti?

Trest smrti je mi cizí. Vyrůstala jsem v liberální rodině.
Moje matka každého pavoučka odnesla na novinách 
z domu a jemně ho uložila do trávy na zahradě. V našem
domě se nikomu živému trest smrti neuděloval. Po setkání
s Deatem Downem si myslím, že jsem pro jeho odstranění
z našeho právního řádu ještě neudělala dost. Beru to jako
úkol, protože je mezi námi stále hodně lhostejných lidí.

Tim Tyler R. Kane (kráceno a upraveno Deník KNIHY)

http://www.knihyomega.cz/eshop-cernooke-zuzany.html

Dobrovský s. r. o., Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4, 
e-mail:nakladatelstvi@knihydobrovsky.cz, www.knihyomega.cz 
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Alen Mešković
UKULELE JAM

Miki, patnáctiletý bosenský muslim, dorazí s rodiči v létě roku 1992 do chorvatského uprch-
lického tábora zřízeného v bývalém re-kreačním středisku. Má za sebou drsné prožitky, které
se pro něj stávají tabu. Patří k nim výbuch granátu ve vedlejším domě a smrt sousedů, příchod
lidové armády do rodného města, vyhnání obyvatel a odvod mužů. Jeho velký vzor, starší bratr
Neno, skončil pravděpodobně v srbském zajateckém táboře.
Miki se i přes tíživé okolnosti chce přizpůsobit nové realitě. Zatímco se válečný konflikt
přibližuje, loví s novými přáteli holky, poslouchá hard rock, učí se anglické texty a pořádá
párty na pláži. Za peníze z brigády si kupuje tenisky Converse All Star, pivo a vstupenky do
místního rockového klubu Ukulele. Když vypukne válka mezi Chorvaty a Bosňany, vztahy mezi
obyvateli tábora se radikálně zhorší. Často dochází k raziím, změní se obyvatelé ubytovny 
a dochází k politickým konfliktům. Přátelé mizí do Švédska a Miki začne o zemi, v níž mají
něco tak neskutečného, jako jsou hudební knihovny, snít. Rodiče ovšem zarputile trvají na
tom, že se chtějí vrátit ke svému životu v Bosně a nezačínat znovu kdesi v severní Evropě.
Ukulele jam vypráví o zdánlivé všednodennosti v dobách válečného konfliktu, o snaze přežít
a žít v krutých letech extrémního nacionalismu. V uprchlickém táboře se Miki setkává s lidmi
s nejrůznějšími příběhy, utečenci, ale i vojáky na dovolené. Pláže v létě zaplňují turisté, kteří
si přijeli užít sluníčko a moře, ačkoli se za kopci krutě válčí. S bezelstností Holdena Caulfielda
se i Miki snaží zuby nehty si udržet něco z bezstarostnosti svého věku.
Překlad: Markéta Kliková
Vázaná, 368 stran, 398 Kč, EAN: 9788025718414

Alen Mešković se narodil r. 1977 v Bosně a od r. 1994 žije v Dánsku. Na literární scéně debutoval 
v r. 2009 sbírkou poezie Forste gang tilbage (Poprvé zpátky), která se dočkala příznivých kritických
ohlasů. Jeho první román Ukulele jam (Ukulele-jam) z r. 2011 byl nominován na literární cenu týdeníku
Weekendavisen a vyšel v devíti dalších zemích včetně Německa a Velké Británie. V Německu byla také
zinscenována jeho divadelní adaptace. V r. 2012 získal Alen Mešković tříletý tvůrčí grant od Dánského
uměleckého fondu a výsledkem je román Enmandstelt (Stan pro jednoho), který vyšel v květnu 2016, 
a přestože se nejedná o pokračování v pravém slova smyslu, setkáme se v něm opět s hlavním hrdinou
prvotiny Ukulele jam. 

Plánovaný termín vydání: 9. 1. 2017

http://www.kosmas.cz/knihy/214232/ukulele-jam/

Zakoupit můžete zde



Třebaže jsme vnitrozemský stát, po desítky, ba stovky
let jsme měli – a máme! – námořníky. Po dlouhá
desetiletí jsme měli i lodě a vlastnírejdařství. I když je
to dnes již minulost, zapomenout nelze. Stovky bý-
valých námořníků se stále setkávají a vzpomínají.
Před více než třemi desítkami let jsem udělala několik
rozhovorů se starými námořníky. Desítky let poté se
našly při úklidu půdy v jedné staré krabici. Vzpomínky
dávných námořníků mě tak uchvátily, že jsem se roz-
hodla udělat z nich knížku. Zážitky mariňáků, kteří již
před časem odešli do námořnického nebe, jsem doplni-
la o rozhovor se svým manželem, námořním kapitánem
nyní v důchodu. Výsledkem je tato kniha, obohacená
navíc o zajímavosti, které s námořnickým řemeslem
souvisejí a před desítkami let vycházely v časopisu
Maják. Tam, kde to bylo možné, jsou uvedena základní
data a fotografie, které nám poskytli rodinní příslušníci.
Začneme-li vzpomínkou na kapitány, kteří, ač českého původu, se plavili ještě za
Rakousko-Uherska, a skončíme povídáním o práci v „cizích službách“ na přelomu 20. a 21.
století, protože naše republika už jejich práci nepotřebovala, obsahuje tato kniha téměř
sto let života našich námořníků. Začtěte se s námi do jejich vzpomínání a snad pochopíte,
co moře pro naše muže a jejich rodiny znamenalo – a pro mnohé dosud znamená.

Brož., 132 stran, 259 Kč, ISBN: 978-80-86930-94-7, EAN: 9788086930947

Andrea Vernerová (1950), novinářka, organizátorka tiskových konferencí, kulturních 
a společenských akcí. Je autorkou několika detektivek s námořní tematikou – Krysa 
v podpalubí a Vraždy uprostřed oceánu, a vyprávění o Zahrádkách v severních Čechách
Kytky, stromy a můj muž. Pod pseudonymem Anna Farianová napsala knihy Putování po
čtrnácti životech a Na vině je Atlantida.

Zakoupit můžete zde http://www.kosmas.cz/knihy/221055/more-pribehu-pribehy-more/

Nakladatelství MARE-CZECH, Křivenecká 426/42, 181 00 Praha 8
www.mare-czech.cz

Video
https://youtu.be/UlZGEKeZeN8



John Clellon Holmes
JEĎ
Román amerického prozaika Johna
Clellona Holmese Jeď! je, jak se říkává,
ztraceným diamantem, a to nejen pro
své literární kvality. Děj, zasazený do
New Yorku konce 40. let, nám přibližuje
postavy, důvěrně známé z Kerouaco-
vých románů; Holmes ovšem svou
strhující výpověď začal psát více než
dva roky před svým slavnějším přítelem
a vydal ji pět let před klasikou Na cestě.
Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William
Burroughs, Neal Cassady a řada dalších

beatniků zde odhaluje svá nitra, vrhá se do ztřeštěných dobro-
družství, miluje, šílí a oddává se životu ve všech jeho formách.
„Pokud chcete porozumět tomu, co Allen Ginsberg mínil veršem 
o ,nejlepších hlavách své generace‘, Jeď! je knihou, která vám to řekne,“ napsal básník
Kenneth Rexroth. Slavní protagonisté beat generation jsou přitom v Holmesově románu
představeni v jiném světle, než je obvykle známe – platí to hlavně pro Kerouaca a Cassadyho,
ale i pro hlavního hrdinu Ginsberga, v té době zcela neznámého básníka, zmítaného nejisto-
tami i strachem z šílenství, Ginsberga z doby ještě před Kvílením, Ginsberga hledajícího
vlastní hlas. Román Jeď! představuje nezaujatý záznam sebedestruktivních rituálů jedné
generace; vznikl na základě deníků a je historicky velice věrný; poslouží jako nejen další
příspěvek do ikonografie beat generation, ale lze jej právem zařadit k trojici nej-
významnějších děl beat generation, tedy ke Kerouacovu Na cestě, Ginsbergovu Kvílení
a Burroughsovu Nahému obědu.
Překlad: Josef Rauvolf
Vázaná, 432 stran, 348 Kč, EAN: 9788025720387
Plánovaný termín vydání: 9. 1. 2017

http://www.kosmas.cz/knihy/202771/jed/

George Orwell
SPISOVATELÉ 
A LEVIATAN: 
Eseje IV. (1947–1949)
Čtvrtým svazkem, Spisovatelé a levi-
atan, se uzavírá souborné vydání esejí
George Orwella, které obsahuje celkem
241 esejí, analýz, recenzí a novinových
sloupků z pera slavného spisovatele 
a novináře. V tomto závěrečném dílu,

pokrývajícím roky 1947–1949 si můžeme přečíst další sloupky
„Jak to vidím já“, které známe už z předchozího svazku, Orwellovy
recenze (např. na román Jádro věci Grahama Greena nebo esej
„Lidská duše za socialismu od Oscara Wildea“), ale samozřejmě 
i úvahy politické. Například esej „K evropské jednotě“ z r. 1947, 
v němž ještě Orwell stihl zařadit Československo mezi země 
s „tradicí demokratického socialismu“ bude pro čtenáře nepochybně zajímavý i dnes. 
Překlad: Kateřina Hilská
Brožovaná, 264 stran, 279 Kč, EAN: 9788025720226

http://www.kosmas.cz/knihy/214177/spisovatele-a-leviatan-eseje-iv.-1947-1949/

Distribuuje: Kosmas, Za Halami  877, 252 62 Horoměřice,  tel.: 226 519 383,  e-mail: odbyt@kosmas.cz 
internet. knihkupectví: www.kosmas.cz
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Zakoupit můžete také zde

Více na další straně

https://baronet.cz/vanoce-po-francouzsku



Zakoupit můžete také zde https://baronet.cz/vanoce-po-francouzsku

Vyzbrojená jen sešitem
receptů po babičce je
Evie odhodlaná Vánoce
ignorovat a nejradši niko-
ho nevidět. Ale stane se,
co vůbec nečekala. 
Sladké pokušení vyvolá ty
nejromantičtější předsta-
vy a zasuté pocity, světlo
svíček zahřeje duši – a Vá-
noce přece jen přijdou 
i pro Evii, ačkoliv je ne-
chtěla a nečekala…
A když se seznámí se
svým sousedem – hezkým
a charismatickým dokto-
rem Didierem, který má
za sebou podobně bolest-
né zážitky a ztráty jako
ona, začnou se dít pravé
vánoční zázraky.
Padající sníh, skvělá ště-
drovečerní tabule a tro-
cha vánočního kouzla –
bude to ale stačit, aby
zmizel přízrak předcho-
zích Vánoc?

Překlad: 
Zuzana Selementová

Vázaná, 208 stran, 
259 Kč, 13 × 20,5 cm, 
ISBN: 978-80-269-0493-9, 
EAN: 9788026904939 

Fiona Valpy se přestěhovala do
Francie v roce 2007. S manželem zde
renovovali starý statek. 
Po velice úspěšném románu Láska
po francouzsku vydáváte Vánoce po
francouzsku. Využila jste v nich i své
zkušenosti s přestěhováním se do
Francie?
Myslím, že jsme to měli jednodušší než
mé románové hrdinky. Manžel plánoval
náš přesun do slunečné krajiny už
dlouho. Čekali jsme jen, až naši synové
vyrostou. Ale museli jsme také čelit
mnohým výzvám, které vycházely z
jazykových a kulturních odlišností.
Některá má trapná přeřeknutí asi zůsta-
nou nezapomenutelná. Ale po roce či
dvou jsem si uvědomila, že jsme byli
přijati do nové komunity téměř bez
povšimnutí. To mě inspirovalo k jednomu
z témat v knize Vánoce po francouzsku.
Které jsou podle vás tři nejlepší věci
v životě ve Francii?
Slunce, samozřejmě. A život v jednom 
z největších světových vinařských re-
gionů nabízí  nekonečný prostor pro
zkoumání a objevovvání nových vín. 
A trhy jsou plné nádherné sezónní
zeleniny... a ovoce. A to úžasné bydlení 
v přírodě. Jejda, to je už víc než tři ...
A které tři věci vám chybějí po pře-
stěhování z  Anglie.
Tak především přátelé a rodina, i když
mnoho z nich za námi jezdí a zůstanou
s námi třeba celé léto.  A – i když je to
trochu troufalé vyslovit to v zemi, která
se pyšní tolika skvělými sýry, zasteskne
se mi někdy po dobrém anglickém

čedaru.  Tak to jsou jen dva příklady,
další mě nenapadají. Promiňte!
Pokud byste mohla pozvat k vám na
francouzský venkov pět autorů, kteří
by to byli? 
Je těžké počet omezit jen na pět.
Existuje mnoho skvělých autorů a já
jsem jejich vášnivý čtenář. Připravila
bych si dostatečnou zásobu vína 
a pozvala Helen Fieldingovou. Bylo by
fajn být spolu, protože všechny máme 
v sobě kousek Bridget Jonesové.
Nemůžu se nikdy dočkat její nové knihy. 
Caitlin Moran by byla také dobrá
společnice. Naše párty by oživila svým
originálním humorem. 
Ráda bych také mluvila s J. K.
Rowlingovou o tom, jaké to je přejít od
psaní dětských knih k románům pro
dospělé. Ráda bych se také dověděla,
co chystá nového.
Anitu Shreveovou obdivuji pro její schop-
nost zachytit jemné nuance vztahů. 
A Barbara Kingsolverová by nám při-
pomněla, že na tomto světě existují 
i větší problémy, než kterými se třeba
zrovna zabýváme.
Můžete uvést některé knihy nebo
autory, kteří vám svým příkladem
pomohli ve vašem psaní?
Jane Austenová rozhodně. Je vele-
kněžka inteligentního vyprávění. A miluji
Barbaru Kingsolverovou. Píše tak vní-
mavě o vztazích v rodině. Ale je tolik
talentovaných autorů, kteří dělají svou
tvrdou práci jakoby bez námahy...

(Ze zahraničních pramenů) 


