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James Shapiro
1599: Rok v životě
Williama Shakespeara
Jak se z talentovaného dramatika a básníka
stal jeden z největších autorů v dějinách liter-
atury? V Shapirově nebývale živém líčení
můžeme sledovat, co Shakespeare v roce
1599 četl, jaké hry viděl a s kým spolu-
pracoval, stejně tak jako dějinné události,
které hýbaly alžbětinskou Anglií. Výsledek už
známe: v tomto událostmi nabitém roce
Shakespeare investuje do nového divadla
Globe a po večerech (!) napíše hned čtyři hry
– Jindřicha V., Julia Caesara, Jak se vám líbí
a konečně Hamleta – snad nejobdivovanější
hru všech dob. S tím, jak se dozvíme, co k je-
jich vzniku vedlo, se prohloubí i naše po-
rozumění a při příští návštěvě divadla uvidíme
své oblíbené postavy zase v jiném světle. 

Překlad: Kateřina Hilská
Vázaná, 398 Kč, ISBN: 978-80-257-2351-7, EAN: 9788025723517

https://www.kosmas.cz/knihy/214117/1599-rok-v-zivote-williama-shakespeara/
Rozhovor s autorem na následující straně

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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James Shapiro (* 1955)
je světově uznávaný ame-
rický akademik a autor,
kterému se zcela vý-
jimečným způsobem daří
spojovat odbornou erudici
s poutavým stylem pří-
stupným širší čtenářské
veřejnosti. Narodil se 
a vystudoval v New Yorku,
kde také od roku 1985
působí jako profesor an-
glické a srovnávací lite-
ratury na Columbia Uni-
versity. Zabývá se lite-
raturou v období raného
novověku, zejména pak
alžbětinskou dobou a dí-
lem Williama Shakespe-
ara. Mezi jeho publikace
patří např. Rival Play-
wrights: Marlowe, Jonson,
Shakespeare (Dramatici
rivalové: Marlowe, Jon-
son, Shakespeare, 1991),
Shakespeare and the
Jews (Shakespeare 
a židé, 1996), 1599:  Rok
v životě Williama Shake-
speara (1599: A Year in
the Life of William Shake-
speare, 2005) nebo The
Year of Lear: Shake-
speare in 1606 (Rok
Leara: Shakespeare v r.
1606, 2015). Je členem
představenstva britské
Královské shakespearov-
ské společnosti (Royal
Shakespeare Company) 
i americké Folger Shake-
speare Library.

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

James Shapiro
odkrývá�
Shakespearův
život

Ve své knize 1599 se zaměřujete na
jeden rok v životě Williama Shakespea-
ra, ve kterém napsal čtyři hry. Jak si
vysvětlujete, že Shakespeare, sám he-
rec, našel čas a energii psát taková
mistrovská díla?
Shakespearovi se podařilo v tom roce do-
končit Jindřicha V. a v rychlém sledu
napsat hry Jak se vám líbí, Julius Caesar
a také Hamleta. Byl pod velkým tlakem
diváků nového divadla společnosti, The
Globe, kteří toužili vidět stále něco no-
vého. Ale nebyl sám takto plodný. Třeba
Thomas Dekker v tom roce sám napsal
nebo spolupracoval na deseti hrách. Jak to
dokázali alžbětinští dramatici bez kofeinu –
v Anglii nebyla dostupná káva ani čaj – je
mi záhadou. 
Mohl jste pracovat s poměrně málo
informacemi. Přesto jste dokázal velmi
plasticky zobrazit Shakespearův život.
Co bylo pro vás nejdůležitější?
Především čas a trpělivost. Na knize 1599
jsem začal pracovat v roce 1988 a vyšla až
v roce 2005. Postupoval jsem pomalu,
spoustu údajů jsem musel oveřovat z růz-
ných zdrojů,  až se mi začaly mnohé, do té
doby záhady, odhalovat a spojovat do
zřetelného obrazu. Je to často frustrující, 

a když pracuji na několika projektech na-
jednou, stává se, že nejsem spokojen ani
s jedním. 
V několika rozhovorech jste naznačil,
že biografové Shakespeara musí pra-
covat hodně s fikcí. Jaké množství
fantasie je ještě únosné? Kudy vede
hranice?
Bez fantazie se spisovatel neobejde. Musí
jí vyplnit všechna hluchá místa, kde
chybějí fakta z autentických pramenů. Ale
bez pokory a uměřenosti to nejde. Domý-
šlet lze především vnitřní život hrdiny, ale
musí to být v souladu s jeho doložitelným
konáním a potvrzenými charakterovými
vlastnostmi. 
Někde jste se zmínil, že na střední škole
jste Shakespeara neměl moc rád. Kdy
jste na něho změnil názor?
Strávil jsem spoustu času v Anglii, kde
jsem během deseti let viděl mimořádné
Shakespearovy inscenace. Byla jich snad
stovka. Stal jsem se na něm doslova závis-
lý. Mnoho z toho, co o Shakespearovi vím,
pochází z těchto formujících zážitků. Také
jsem věnoval spoustu času spolupráci 
s divadelními společnostmi a pomáhám 
i učitelům s výukou.
(Ze zahraničních pramenů)



James Patterson
CiTliVé MíSTo
Alex Cross tentokrát čelí problému,
s jakým se v životě nesetkal: je na
smrt vyděšený, zoufalý a poprvé
zažívá bezmoc. Celou jeho rodinu
drží jako rukojmí geniální psycho-
pat. Alex musí přistoupit na všech-
no, co zločinec požaduje. Ale podle
jakých pravidel se bude odvíjet
smrtonosná hra o to, co je Alexovi
nejdražší?

Vázaná s přebalem 312 stran, 319 Kč

https://www.alpress.cz/citlive-misto/
Rozhovor s autorem na následující straně

Zakoupit můžete zde

James Patterson (22. 3. 1947) 
je americký spisovatel. 
Stal se nejprodávanějším
současným autorem pro děti. 
Prodal více než 300 milionů výtisků
svých knih.
Studoval anglický jazyk na
Manhattan College a Vanderbilt
University v Nashville ve státě
Tennessee. V současné době žije 
se svou ženou Susan a synem
Jackem v Palm Beach County na
Floridě. Vydává několik knih ročně.
Píše detektivky, thrillery, fantasy i
knihy pro mládež.



„Nemyslím si, 
že někdo vyrůstá,
aniž by si někdy
prožil nějaké
utrpení. Je to
nevyhnutelná
součást života. 
A kdo získal dar
vcítit se do jiných
lidí a z jejich
příběhů vybrat 
to nejdůležitější 
a originálně to
popsat, obohatí nejen je, ale i sebe.“  
Jméno James Patterson není čtenářům 
v mnoha zemích neznámé. Za jediný rok
vydá více románů v než většina spisovatelů
za celý život. Jeho jméno se objevuje hned
po Tayloru Swiftovi a hudební skupině One
Direction jako třetí mezi stovkou celebrit.na
seznamu Forbes. Až za ním se umísťují
LeBron James, Beyoncé a Adele. 

Odkud čerpáte energii pro vaši rozsáhlou tvorbu? Je to z četby
nebo máte ještě nějaké další zdroje? 
Hodně čtu, alespoň dvě knihy týdně, ale také noviny a časopisy.
Můj syn Jack alespoň jednou za měsíc mi připraví jakýsi playlist, na
němž doporučuje, co by mi nemělo uniknout. Hodně spolu hovo-
říme, diskutuji i s jeho přáteli. Musím přiznat, že asi víc, než by o to
oni sami stáli. Rád mám také filmy.
Co byste si rád sebou vzal do posmrtného života? Ale nesmělo
by to být víc než tři věci...
Knihovnu, pokud se počítá jako jeden objekt. Také tužku a papír. 
V posmrtném životě mám totiž v plánu  napsat každý rok dvakrát
tolik knih než dosud.
Pokud byste nemohl být sám sebou, ale postavou z románu,
koho byste si vybral? 
Pravděpodobně bych chtěl být Peter Pan. Vždycky patřil k mým
oblíbeným postavám. A kdo by nechtěl létat?

Čeho se bojíte? 
Nedostatku času. Nebo že mě pohřbí ve mé pracovně pod všemi
rukopisy...
Existuje píseň, která vám vhání slzy do očí? 
Nejsem člověk, který by plakal při poslechu písně, ale kdybych
musel vybrat jednu, řekl bych Elvisova „Love Me Tender“. Je trochu
nadčasová.
Kdybyste byl Achab, kdo nebo jaký by byl váš Moby Dick? 
Lidé ztrácejí zájem o čtení. A aby tomu tak nebylo, to je má
nekončící bitva. Doufejme, že mě nedostane na dno moře.
Jak si uchováváte pokoru poté, co zažijete takový monu-
mentální úspěch? 
Upřímně řečeno, můj příští příběh mě vždy strašně zneklidňuje,
moc o něm přemýšlím. A možná i díky tomu nacházím při psaní
stále něco nového, a to mě ochraňuje před namyšleností. Vymýšlel
bych příběhy, i kdybych nedosáhl úspěchu.
Vynaložil jste spoustu času a úsilí na podporu nezávislých
knihkupců. Jde o ohroženou profesi? 
Před několika lety jsem měl opravdu strach, že nejméně polovina 
z nich zkrachuje.Teď se jim daří lépe, ale vždy to bude těžké
podnikání. Jednou z věcí, které dělám, je to, že knihkupcům
rozdávám vánoční bonusy. Nejhezčí dopisy, které dostávám, jsou
zpravidla od nich.Třeba v jednom jsem si přečetl: „Děkuji vám moc
za bonus, umožnil mi  jít k zubnímu lékaři.“ V takové situaci mnozí
z nich žijí. Jde o lidi tvrdě pracující, ale za málo peněz, a to není
ideální. Opravdu potřebují pomoc...
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Vaše romány s Alexem
Crossem dominují žebříč-
kům bestsellerů. V češtině
teď nakladatelství Alpress
vydává Citlivé místo.
Hlavní hrdina v něm čelí
problému, s nímž se dosud
nesetkal a zažívá pocit
totální bezmoci.
Vzpomenete si na to, jak
se tato postava zrodila?
Mí prarodiče měli malou re-
stauraci. Rád jsem tam za
nimi chodil a vzpomínám na
kuchařku, byla to afroame-
ričanka.  Strávil jsem s ní a s její rodinou spoustu času. Aura té
domácnosti mi zřejmě utkvěla v povědomí a o mnoho později
vystoupila na povrch. Odtamtud někde se mi začaly objevovat
Alexovy obrysy. Ale takhle to není jen s ním, podobně pramení i jiné
příběhy. 
Proč jsou vaše kapitoly tak krátké?  
Je to styl, který jsem přijal. Začalo to knihou s názvem Midnight
Club. Má metoda spočívala v tom, že jsem napsal počáteční návrh,
načrtnul hlavní děj a pak pracoval na jazyku a podrobil mu detail 
a popis. Ale uprostřed práce na The Midnight Club jsem si znovu
pročetl rámcový plán a líbil se mi tak, jak to bylo: bez dlouhých
scén, nastavování pasáží nebo rozvoje charakteru. Začal jsem
tomu říkat hovorové vyprávění. Nemá okázalé věty, obejde se bez
detailů. Nevím, jestli takto píší knihy i jiní. Ale neexistuje důvod,
abych tak nepsal já. Dávám si pozor, aby v mých knihách nezůstaly
pasáže, které čtenář přeskočí.  Děj se v rozvíjí v kapitolách, které
nemají víc jak čtyři strany, spíš jen dvě. První titul s  Alexem
Crossem, kdy jsem s touto metodou začal, má 117 kapitol na 374
stranách.
Co říkáte kritikům jako je Stephen King, kteří tvrdí, že nejste
dobrý prozaik?
Možná nejsem skvělý prozaik. Jsem vypravěč příběhů. Existují ti-
síce lidí, kteří nemají rádi to co dělám. Naštěstí také existují miliony
lidí, kteří si mé knihy rádi přečtou.
Když píšete, máte tendenci dokončit jednu knihu a pak začít
další, nebo pracujete najednou na několika projektech?
V poslední době pracuji na třech nebo více projektech současně. 
Z nějakého důvodu je to pro mě velmi pohodlné. 
Mají některé z postav vašich románů reálný předobraz?
Určitě. Zlatý retrívr. 
Proslavil jste se svými knihami o zločinu ze série s Alexem
Crossem, detektivkami s ženskými hrdinkami, kriminálními

příběhy s Michaelem Be-
nnettem. Napsal jste také
skvělé sci-fi, romantické
romány a fantasy.  Mnohé
by pak mohla překvapit
vaše rozsáhlá tvorba pro
děti. Co vás k ní vedlo?
Když bylo mému synovi
Jackovi asi osm, knížky ho
vůbec nezajímaly. Ani jeho
přátelé ve škole z nich nebyli
nijak nadšení. Říkal jsem si,
jak je to možné, že jeden 
z nejprodávanějších autorů 
v zemi má dítě, které o knihu

nezavadí. Co se děje s našimi dětmi obecně? Je to problém, který
musíme řešit? A samozřejmě jsem si rychle uvědomil, že ano.
Takže v létě jsem mu s maminkou řekl, že bude číst každý den.
Pomohli jsme mu najít knihy, o kterých jsme si mysleli, že by se mu
líbily, a do konce léta Jack řekl, že se při čtení nenudí a příští léto
už byl z knih nadšený. K nápadu napsat mu nějakou sám, už neby-
lo daleko. A když jsem zjistil, že knihy čte nejen můj syn, ale i děti
v mnoha zemích, způsobilo mi to radost a psát pro mladé je pro mě
potěšením.
Ale tak jednoduché to zas není. Záleží především na rodičích, aby
svým dětem pomohli najít cestu ke knihám podle jejich zájmu.
Skutečně jenom na rodičích? 
No to asi ne. Důležitá je škola. A pak také osobní příklad. Děti stráví
hodně času u počítače a u televize, a tak když na obrazovce vidí,
jak je jejich sportovní nebo pěvecký idol nadšený z nějaké knihy,
zatouží si ji také přečíst.
Víme, že NBA All-Star a hráč Miami Heat  Dwyane Wade se 
k vám připojil v propagaci čtení. Kdo jsou další celebrity? 
Podporuje mě třeba Julie Andrewsová se svou  dcerou nebo man-
želé  Obamovy.  Žiju myšlenkou uspořádat světový den čtení, kdy
děti budou moci přijít do libovolného knihkupectví a zadarmo si zde
vybrat knihu, jako to už dělají ve Velké Británii.
Která kniha inspirovala ke čtení nebo psaní vás? 
Když jsem studoval na vysoké škole, přivydělával jsem si na
nočních směnách v nemocnici. Během těchto nocí jsem začal číst
dobré knihy a pak i psát. V bdělém stavu jsem se udržoval pitím
kávy…, hodně kávy. Jako zázrakem se mi objevila jména Jean
Genet, Eugene Ionesco, James Joyce. U nich se zrodila má láska
ke čtení. Abych byl upřímný, mrzí mě, že se to nestalo dříve. 
Píšu takové knihy, aby se líbily všem „dětem“ od 10 do 110 let. Mým
cílem je obrátit všechny na čtení, aby mohli říci: „Miluju tu knihu ...
dejte mi další!“

(Volně podle zahraničních pramenů)



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

Mikuláš Podprocký
DivočiNA ii. Exodus
Děj se, stejně jako v první části, odehrává v daleké
budoucnosti, kde se věčný konflikt mezi zvěří –
Divočinou a lidmi dostává do kritického bodu. 
Monstrum z pustiny vtrhlo se záměrem naplnit svůj
žaludek do lidského megaměsta. Nerozumě tak
upozornilo na přítomnost zvířat žijících v jeho
zapomenutých a dávno neobývaných částech. 
všechny plány na tajné poražení lidstva a navrácení
slávy Divočině se zdají být pro inteligentní zvířata ztra-
cené. Jedinou šancí na záchranu je útěk – exodus – 
a živoření v pustině. Bez boje se ale nechtějí vzdát
všichni. Nový konflikt se tak rozhoří přímo mezi
zvířaty. Zůstat, či utéct? to je oč tu běží. Mají zvířata
vůbec nějakou šanci proti postupující lidské armádě?
kolik „Divočiny“ je ukryto přímo v lidech? Může ji zvěř
využít ve svůj prospěch?

Překlad: richard klíčník
Brožovaná, 328 stran, 498 kč, EAN: 9788025723395

https://www.kosmas.cz/knihy/226530/divocina-ii/

Petr Janeček
Mýtus o Pérákovi.
Městská legenda mezi
folklorem a populární
kulturou.
Pérák je zřejmě nejslavnější českou mytickou
postavou 20. století. tento legendární fantom dru-
hé světové války bývá popisován jako hrdina ská-
kající po nočních střechách pomocí ocelových per
připevněných na nohou a bojující proti nacistům 
a jejich přisluhovačům. Pérák ale nebyl jen prvním
českým superhrdinou, jak se nám snaží naznačit
soudobá česká populární kultura. kniha etnologa 
a folkloristy Petra Janečka dekonstruuje mýtus 
o pérákovi vytvořený po druhé světové válce a uka-
zuje jeho původní podobu mnohoznačného fantoma
orální kultury. Na desítkách vzpomínek dobových
pamětníků, ústních vyprávění a dalších typech pra-
menů vykresluje původní podobu, sociální kontext a kulturní významy tohoto fascinujícího
fenoménu. Zároveň dokládá jeho zahraniční původ v původně britské putovní pověsti 
o spring-heeled Jackovi z druhé třetiny 19. století a ukazuje paralely českého mýtu 
o pérákovi z Německa, ruska a dalších částí světa. 

vázaná, 360 stran, 348 kč, EAN: 9788025723159

https://www.kosmas.cz/knihy/226663/mytus-o-perakovi.-mestska-legenda-mezi-folklorem-a-popularni-kulturou/
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Randall Munroe
Velký VysVětloVač
složité věci popsané jednoduchými slovy

od autora bestselleru Co kdyby
Velký formát, skládačky, nákresy…
Pro děti, mládež i všechny zvídavce

Do rukou se vám dostává kniha, kde autor
co nejjednoduššími slovy popsal 
i velmi složité stroje, zařízení, události,
jevy a procesy takovým způsobem a ta-
kovými výrazy, aby to pochopily i celkem
malé děti. a tak se dozví, jak a proč se na
Mars vysílá vesmírné vozítko, co dělá 
s prádlem sušička, ale také třeba jak
funguje americká ústava nebo proč Země
není úplně kulatá. každý vysvětlovaný
předmět nebo proces doprovází názorná
ilustrace s jednoduchými popisky a vy-
světlivkami.  
kniha zaujme netradičním způsobem
zpracování témat i jednoduchým jazykem
přizpůsobeným vnímání a slovní zásobě
dětí.

Přeložil Jiří Petrů
Vázaná, 64 stran, 399 kč, eaN: 9788072527175I, IsBN: 978-80-7252-717-5

https://www.prah.cz/knihy/velky-vysvetlovac-506
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Ve své první knize Co když?, jste zkoumal výsledky některých
hypotetických situací. U které jste pocítil, že jste narazil na
hranici možného? 

Ve Vaší nové knize Velký vysvětlovač popisujete složité věci
pouze tisíci nejčastějšími slovy v anglickém jazyce. Narazil jste
na něco, na co vám tato slovní zásoba nestačila?

Vaše odpovědi jsou pozoruhodné. Ale přece bych vás jen
poprosil o verbální vyjadřování...
Dobře, tak se ptejte...
Základem pro vaši knihu Velký vysvětlovač je váš náhradní
jazyk, jímž vysvětlujete funkce například datových center,
smartphonů, reaktorů a elektromagnetického spektra, zmiňu-
jete se, co jsou tektonické desky atd. Ale limit tisíc slov vám
neumožňuje používat termíny jako hélium a uran a další. Jak
jste se s tím vyrovnal?

Slovní limit mě přiměl, abych o všem ještě více přemýšlel. A mělo
to svoji odezvu. Třeba Bill Gates napsal ve svém blogu: „Pokud
nemůžete něco prostě vysvětlit, opravdu tomu nerozumíte.“ 
Věda stále více vstupuje do každodenního života...
Ano, a to mě baví. Nejde jen o záhadu temné energie, tajemné
kosmická substance, o které vědci téměř nic neví. A nevíme ani, jak
brusle roztaví led. Nemusíme jít ani do všech těch bláznivých
kosmologií, abych našel věci, kterým stále nerozumíme.
Jak vypadá váš pracovní den?
Jsem webovým karikaturistou, tak kreslím vtipné postavičky, serfu-
ji po internetu, kde hledám obskurní témata nebo promýšlím
absurdní hypotetické problémy. Třeba, co by se stalo, kdyby
baseballista odpálil míč rychlosti světla nebo kolik modelových
raketových motorů by bylo třeba k vypuštění skutečné rakety do
vesmíru. 
Když jsem před lety hrál vesmírnou videohru, začal jsem dávat
svým raketám hloupé názvy, jako je Up Goer a Skyboat, a pře-
mýšlel, jestli dokážu vysvětlit, jak raketová loď funguje s použitím
nejjednodušších termínů. Takže jsem navrhl detailní nákres rakety
Saturn V, která vynesla kosmonauty na Měsíc. Ve svých po-
známkách jsem se omezil na elementární slovní zásobu označující
motory jako místo, z nichž „vychází spousta ohně„  a kyslíkové ko-
mory jako místo se „studeným vzduchem pro spalování a dýchání“.
A co třeba možnost spárování duší? Existuje šance na to, že se
někdy setkají?
Samozřejmě, ale trvalo by to nějaký čas. Pokud by každý strávil
osm hodin denně, 365 dní v roce, mohl by teoreticky všechny
spárovat s jejich duševními kamarády všude na světě během
několika desetiletí."
Proč jste přestal pracovat u NASA?
Bylo to v momentě, když jsem si uvědomil, že webcomic mi může
vydělat víc peněz.                                  (Ze zahraničních pramenů)

www.prah.cz

Randall Patrick Munroe
(narozený 17. října 1984) je americký
karikaturista, spisovatel, inženýr, vě-
decký teoretik a tvůrce webcomic xkcd.
Po absolvování střední školy vystudoval
fyziku na Christopher Newport Univer-
sity. Pracoval jako smluvní programátor
pro NASA ve Výzkumném středisku
Langley. V říjnu 2006 s ním NASA
neobnovila smlouvu a Munroe se
přestěhoval do Bostonu, kde se věnuje
psaní a tvorbě komiksu xkcd.  

Slovní limit 
mě donutil 
víc přemýšlet
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Alice Lily Neradová, Tomáš Hejna
BáječNý svěT LiTerATury

Maupassant podle histo-
riků buď psal, nebo sou-
ložil – údajně měl až
tisíc milenek, většinou
prostitutek. s těmi měl
potíže i zfetovaný Bau-
delair, který své posled-
ní partnerce platil, aby
se mohl dívat, jak se
svléká. To edgar Allan
Poe měl zase vážné
problémy s pitím a upil
se k smrti. Hemingway
na tom byl s pitím po-
dobně, ale deprese se
zbavil až ránou z pušky.
Ostatně podobně zemře-
la většina jeho rodiny, 
v níž o psychické poru-
chy nebylo nouze.
Obsáhlé básnické dílo
se nám dochovalo po
básnířce emily Dickinso-
nové, která několik let
neopustila svůj pokoj
kvůli agorafobii. Po její
smrti nalezla rodina pod
postelí přes sedmnáct
set jejích básní!

Autoři shromáždili víc než 400 zajímavostí o více než 150 známých 
i méně známých osobnostech světové literatury a k nim přidali ně-
kolik bonusů navíc. Tato kniha vás seznámí s věcmi, které jste 
o svých oblíbených autorech možná vůbec nevěděli.

Alice Lily Neradová a Tomáš Hejna se věnují dlou
hodobě studiu literatury a literární činnosti. Kniha
Báječný svět literatury je jejich třetím společným
titulem.

Brožovaná, 204 stran, 249 Kč, eAN: 9788073764968, 
isBN: 978-80-7376-496-8

www.iolympia.cz/nakladatelstvi/2753-bajecny-svet-literatury
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Kathleen Glasgow 
DívKA NA KuSY
Charlotta Davisová je na kousky. Je jí teprve sedmnáct 
a už ztratila skoro všechny blízké. Ale ví, jak na tuto ztrá-
tu zapomenout. Mysl jí otupí skleněné střepy. Nemusí pak
myslet na otce a řeku. Nebo na nejlepší kamarádku, ze
které je teď chodící zombie. Nebo na svou matku, která 
o ni nestojí.

S každou novou jizvou ztvrdne Charlottino srdce o trochu
víc, přesto to stále tolik bolí. Nebolí to však dost, abyste
na to nemysleli, což je někdy jediná cesta, abyste našli
cestu zpět od kraje propasti.

velmi dojemný příběh o dívce, které vzal okolní svět skoro
vše, na čem jí záleželo, a o naději, která jí pomohla
postavit se znovu na nohy.

vázaná, 416 stran, 399 Kč, ISBN: 978-80-7390-393-0, EAN: 9788073903930

http://www.knihyomega.cz/eshop-divka-na-kusy.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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Co vás
inspirova-
lo k napsání
tak intenzivního příběhu?
V autobuse jsem zahlédla dívku s čerstvými
jizvami na pažích. Nikdy jsem s ní nemluvi-
la. Nikdy jsem jí neřekla: „Hele, jsem na tom
stejně jako ty; nejsi sama.“ Napadlo mě
popsat, jak je to těžké být dívkou ve světě,
který neocení její inteligenci, ani sny, ale jen
tělo. V kariéře postoupí jen díky tvrdé práci,
musí se spoléhat jen sama na sebe. Z jejího
příběhu sálá peklo. Myslím, že tomu čtenáři
porozuměli.
Kdy jste poprvé došla k rozhodnutí, že
se chcete stát spisovatelkou? 
Zní to hloupě, ale vždy jsem chtěla být
spisovatelkou, už od dětství. Čtení pro mě
bylo obranou a formou jakéhosi útěku.  Po
nějaké době jsem začala psát vlastní pří-
běhy, ztrácela se v nich a tím unikala z vněj-
šího světa.
Cítila jste se tedy hned spisovatelkou?
Ne, to ne. S tím pocitem jsem se začala
sžívat, až když jsem začala v literárních
časopisech publikovat básně a povídky. Pro
mě tvorba znamenala celý proces –  psaní,
revize, odeslání díla a čekání na odmítnutí
nebo přijetí. A když poprvé uvidíte své
jméno v časopise, spolu s příběhem nebo
básněmi, na kterých jste pracovali tak tvrdě,
je to úžasné.
Které knihy nebo autoři nejvíce ovlivnili
vaše psaní?
Mám ráda pocit, jako kdyby hlavní postava
mluvila přímo se mnou, takže jednou 
z mých oblíbených knih všech dob je The

Catcher in the Rye, (Kdo chytá
v žitě) od Jerome Davida

Salingera, protože Hol-
den  Caulfield byl jed-
ním z prvních romá-
nových hrdinů, kteří
odráželi mou situaci: depre-
sivní, ztracení, osamělí se sklonem 
k sebevraždě. Řekla bych, že právě tento
román nejvíce ovlivnil můj styl. 

Co všechno jste musela podniknout, aby
vaše kniha vyšla?
Bylo to těžší, než jsem si myslela. Knihu
jsem psala osm let a vytvořila  třináct verzí.
Pracovala jsem na plný úvazek a ke psaní
se dostala jen ve volném čase, kterého moc
nebylo. Na Taos Writer's Workshop jsem
našla svého prvního agenta, který mě velice
podporoval, ale pak jsme se rozešli. 
Myslím, že můj román se úplně nehodil do
zaměření agentury. Čekala jsem několikk
měsíců, než jsem začala hledat jiného
agenta. Potřebovala jsem někoho, kdo by
vzal Dívku na kusy opravdu zasvou, který

by po-
chopil, že

c e s t a  
z temných

končin, přece
jenom vede 

k srdci a naději.
Můj nový agent ru-

kopis nabídl několika
nakladatelům a bě-

hem pěti dnů jsme měli pět kladných přijetí.
Takže, abych to shrnula: Zpočátku to bylo
těžké, ale pak už trochu bez námahy.
Co máte ráda ještě jiného než psaní?
Ha! Mám dvě malé děti, takže jejich záliby
jsou moje záliby. Z bahna a vody na dvorku
vytváříme sochy dinosaurů. Nebo zkuste
jíst jogurt slámou nebo se koulujte 
v bazénu. Vykoupat psa je vždy zážitek.
Končí to tím, že se to mokré psisko  všude
oklepe a zůstává za ním oceán vody.  
Jste si s vaší hlavní postavou Charlottou
Davisovovou podobné?
Charlottinu depresi popisuji podle vlastních
zkušeností, ale její příběh je jen její, stejně
jako můj příběh je můj. Miluji Charlottu kvůli
její nepořádnosti, strachu, odvaze, odol-
nosti, vřelému srdci. Vytvořila jsem si z ní
nejlepší kamarádku, jakou jsem vždy
chtěla.  Propůjčila jsem jí můj hudební vkus
a zájem o Polaroid Land Cameras.
Nakonec, jakou radu máte pro spisova-
tele?
Pokračujte v psaní. Někdo váš příběh
potřebuje víc, než cokoli jiného na světě.
Ještě ho neznáte, ale existuje. Nepřestá-
vejte, dokud nebudete držet vytištenou
knihu v rukách. Své čtenáře si určitě najde. 

(Ze zahraničních pramenů)

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

KNIHY OMEGA vydávají
Kathleen Glasgow Je vědecká
pracovnice, spolupracující 
s The Writer´s Almanac.
Kniha Dívka na kusy je její
prvotinou, která se stala
mezinárodním bestsellerem.
Žije v Tucsonu v Arizoně. 

Spisovatelkou chci
být od dětství...
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Vratislav Ebr, 
Zdeňka Rambousková
DROBNIČKY Z PRAHY 
Praha má tisíce krás a tisíce pozoruhodností velkých
i malých. Známý knihkupec, moderátor a propagátor
literatury Vráťa Ebr se ve své nové knize zaměřil na
drobné i větší zajímavosti různých částí Prahy, na
významné i méně známé osobnosti, které se v její
historii mihly a mnoho dalšího. Drobničky Vás
seznámí s historií jednotlivých míst a památek a uká-
ží čtenáři nevšední pohledy na ně. V jeho knize
naleznete zábavné a zajímavé kvízy, vtipné básně 
a v neposlední řadě překrásné ilustrace malířky
Zdeňky Rambouskové. Tato kniha není žádným nud-
ným průvodcem po městě ani literaturou faktu. Je to
kniha, která Vás zaujme i pobaví zároveň a jistě
potěší každého milovníka Prahy i sběratele pragensií. 
Brožovaná, 164 stran, 299 Kč, 
ISBN 978-80-7376-474-6, EAN 9788073764746

http://www.iolympia.cz/nakladatelstvi/2780-drobnicky-z-prahy

Miroslav Sígl
CO VÍME O SMRTI…?
Smrti se všeobecně bojíme, ale zároveň ji také
často opětujeme. Je zajímavé, jak vnímají smrt
nejrůznější kultury dnes i v minulosti. 
Připomeňme si například představu starověkých
Řeků o posmrtném životě i jejich legendu o řece
Styx a převozníku, kterému se musí platit
mincemi na víčkách zesnulého. Svůj vlastní
pohled na smrt i své rituály má každá kultura 
i každý národ a samozřejmě i každý z nás jako
jedinec. A přestože se smrti bojíme, často o ní
uvažujeme a hovoříme o ní. 
Kniha Miroslava Sígla Co víme o smrti? je vlastně
knihou o životě. Je studií o významu smrti pro
různé kultury a o zvycích a tradicích, které měli
naši předci, a které máme dnes my. Je ale také
rozsáhlou sondou do naší kultury. Sígl zde totiž
podává obsáhlý přehled děl a autorů našich i svě-
tových, kteří se inspirovali tímto tématem a na-
hlíželi na něj různým pohledem a spolu s tím při-
náší i ukázky z jejich myšlenek. Tato kniha může být nejen zajímavým čtením o vnímání
smrti různými kulturami a osobami, ale také návodem jak nahlížet na život a na smrt,
která je jedinou nevyhnutelnou jistotou života, jeho koncem – nebo možná jen
pokračováním…

Vázaná, 416 stran, 349 Kč, ISBN 978-80-7376-466-1, EAN 9788073764661
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