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Román Porno se
stal námětem pro
nový netrpělivě
očekávaný film
Dannyho Boyla,
režiséra
legendárního
Trainspottingu,
který dostal
název T2
Trainspotting.

Irvine Welsh
PORNO
Hrdinové Trainspottingu se vracejí na
místo činu, do Edinburghu: Mark Renton
z Amsterdamu, Simon Williamson z Londýna, Frank Begbie z vězení... Leith je
příliš malý, než aby na sebe nenarazili.
Všichni jsou o pár let starší, ze společné
minulosti jako by přetrvaly hlavně křivdy,
je lepší mít se před ostatními na pozoru –
hlavně před Begbiem. Heroin je minulostí,
finanční nouze je však věčná. Simon je odhodlaný prorazit
v pornoprůmyslu, a groteskní peripetie natáčení pornofilmu
Welsh s gustem líčí na mnoha stránkách svého románu.
V pozadí však cítíme jiné téma: všichni hrdinové dospívají do
věku, kdy rekapitulují dosavadní život, což nevede k radostným úvahám.
Překlad: Kamila Lederová-Crooks
Vázaná, 576 stran, 398 Kč, EAN: 9788025720561
Zakoupit můžete zde

http://www.kosmas.cz/knihy/224409/porno/

Ukázka z knihy na následující straně
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Rozhovor s autorem na následující straně
Croxy, ze kterého se snad
poprvé v životě řine pot následkem námahy a ne následkem
požívání drog, se štrachá do
schodů s poslední krabicí desek
a já sebou mezitím plácnu na
postel a v depresivní otupělosti
civím na béžové zdi z papundeklu.
Tak tohle je můj nový domov.
Jedna zatuchlá cimra, čtyři a půl
krát tři a půl metru, na kterou je
přilepená předsíňka, kuchyň
a koupelna. V pokoji je vestavěná skříň bez dveří, moje
postel a jen tak tak místo na dvě křesla a stolek. Tady si
neposedím, i vězení by bylo lepší. Že se na to nevyseru
a nejedu zpátky do Edinburghu vyměnit si tenhle promrzlý
brloh s Frankem Begbiem za jeho celu.
Smrad Croxyho starých žvár je v tomhle stísněném prostoru
k zadušení. Už tři neděle jsem neměl ani jednu, ale pasivně
jsem vykouřil tak třicítku denně jen díky tomu, že jsem v jeho
blízkosti. – Člověku při tý práci vyschne v puse, co, Simone?
Neskočíme k Pepymu na jedno? ptá se mě a jeho nadšení
mi připadá jako škodolibost, jako promyšlený výsměch redukované životní situaci Simona Davida Williamsona.
Vyrazit po Mare Street do hospody U Pepyho, aby se všichni mohli posmívat „Takže zpátky v Hackney, Simone?“, to by
na jednu stranu byla čirá pošetilost, ale s barvou ven,
potřebuju kolem sebe nějaký lidi. Je potřeba se vykecat. Je
potřeba upustit trochu páry. A navíc, Croxy potřebuje
provětrat. Pokoušet se v jeho společnosti přestat kouřit je
jako snažit se ve squatu plném feťáků přestat smažit.
– Máš kliku, žes tohle bydlení sehnal, vykládá Croxy, když
společně vybalujeme krabice. Jó, štěstím bych se posral.
Lehnu si na postel a celá ta kůča se rozklepe, když se stanicí Hackney Downs, která je asi půl metru od kuchyňského
okna, prořítí rychlík směrem na Liverpool Street.

V téhle náladě nepřipadá v úvahu, že bych zůstal doma, to už
je vážně lepší jít ven, a proto
opatrně sestupujeme po ochozených schodech, na kterých
leží koberec sešlapaný tak, že je
nebezpečný jako hrana ledovce.
Když se blížíme k Mare Street
a k radnici, padá venku zmrzlý
déšť a všude okolo se vznáší
mdlá aura sváteční kocoviny.
Croxy mi beze špetky ironie
tvrdí, že „Hackney je na každej
pád lepší plac než Islington. Islington šel fakt už před lety do
kelu.“ Někdo prostě zůstane vagabundem moc dlouho. Spíš
by měl někde v Clerkenwellu nebo v Soho dělat webové
stránky a ne organizovat squaty a party v Hackney. Já tomu
kreténovi vysvětlím, jak to na světě chodí, ne že by si z toho
snad něco vzal, ale jednoduše proto, aby takovéhle nesmysly neprosakovaly do naší kultury jen tak bez odporu. –
Naopak, je to krok zpátky, říkám a dýchám si na ruce, prsty
mám růžové jak nedovařené vepřové párky. – Pro pětadvacetiletého squatera je Hackney v pohodě. Pro šestatřicetiletého podnikatele na vzestupu, ukážu na sebe, –
jedině Izzy. Jak si můžeš troufnout dát obstojný roštěnce
v baru v Soho adresu na východní periferii se směrovacím
číslem E8? Co jí jako řekneš, když se zeptá: „Jak se tady
dostanu na metro?“
– Tady ten vlak stačí, ne? povídá a ukazuje k železničnímu
mostu pod zduřelou oblohou. Kolem proškytá autobus č. 38
a vyfoukne toxický spaliny. Zkurvený londýnský dopraváci,
furt v těch drahých brožurách fňukaj, jak auta ničí životní
prostředí, a sami vám přitom do dýchacího ústrojí pumpujou
sajrajt, jak se jim zachce.
– To teda nestačí, do píči, vyjedu na něj, – s tim se di bodnout. Z celýho severního Londýna bude tohle to poslední
místo, kam kdy přitáhnou metro...
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Irvine Welsh:
Mám zvídavou
a dobrodružnou
povahu

Jste považován za politického
spisovatele. Dá se říci, že z tohoto
úhlu také vidíte rostoucí závislost na
heroinu v důsledku poklesu průmyslu v severní části Velké Británie.
Je to vaše vlastní zkušenost?
Ano. Nemáte-li zaměstnání, ani
příležitost vzdělávat se a kariérně růst,
chybějí-li sportovních či rekreačních
zařízení, zbývají vám už jenom drogy.
Lidé potřebují dramatické zážitky, dosahovat maxima, což jim lék jakoby
nabízí, a pak se nechají vtáhnout do
komunity, o níž si myslí, že jim nahradí,
čeho se jim v normálním životě nedostalo. Až zabřednou do podzemní
ekonomiky, stanou se součástí gangů
obchodujících s drogami, zbraněmi
a vrcholí to konfliktem s policií a zákonem.
Odkud se bere problém pornografie? Je to velké téma i ve vašem
románu Porno...
Opět to souvisí s pocitem odcizení.
Vznikl v moderní konzumní společnosti. Pornografie je o ponížení. Jsme
k sobě škodolibí, netolerantní. Z toho
těží i všechny ty takzvané talentové
show, v nichž se uplatňuje on-line
šikana. To vše je součástí kultury, která
ztratila ze zřetele sebe sama.
Vyrůstal jste jako syn dělníka v doku
v Edinburghu ve skromných poměrech. Jak to poznamenalo vaše
dětství?
Nevím, jestli se dá říci poznamenalo...
Když mně bylo šest až osm let, vzali
mě rodiče k psychologovi, protože si

Anglický spisovatel Irvine Welsh se
narodil v roce 1958 ve skotském
městečku Leith, které bylo přičleněno k Edinburghu. Sotva v 16 letech opustil školu, zapadl v 70. letech do londýnské punkové scény,
vystřídal, řadu zaměstnání, hrál (prý
špatně) v několika kapelách a aktivně se zajímal o drogy (včetně heroinu). „Pokaždé, když jsem se vrátil
domů na sídliště v Edinburghu, byl
někdo po smrti – kvůli HIV. Tak jsem
začal psát, abych pochopil smysl
toho všeho.“
Výsledkem byla v roce 1993 kniha
Trainspotting (1993, Bookerova cena, č. 1997, zfilmovaná Dannym
Boylem v r. 1996). Trainspotting –
způsob zábavy nebo zabíjení času,
obzvlášť oblíbený a rozšířený ve
Velké Británii, spočívá ve sledování
vlaků, porovnávání jejich příjezdů
a odjezdů s časovými údaji v jízdním
řádu – je tu převeden na sledování
několika kamarádů, které mají
spoustu problémů – s holkama, rodiči, sociálkou, drogami, ale především sami se sebou. Výsledkem je
sbírka pospojovaných anekdot, pod
jejichž černěhumorným povrchem
se skrývá jedna z nejdůležitějších
a nejpůsobivějších generačních výpovědí 90. let nejen v anglické literatuře.
Kritici Welshův literární styl a náměty
přirovnávali k umění Williama S.
Burroughse – toho však do té doby
Welsh nikdy nečetl. Za svou inspiraci
považuje punk v provedení Iggyho
Popa.

mysleli, že něco v mé výchově dělají
špatně. Ale já neměl traumatické dětství,
právě naopak, bylo krásné. Měl jsem
zvídavou a dobrodružnou povahu. Díval
jsem se na lodě a na oceán a chtěl
vědět, co se odehrává tam, kam nedohlédnu. To mi zůstalo i v dospělosti.
Jako novinář jsem se moc rád vydával
do konfliktních oblastí, třeba do
Afghánistánu a Súdánu a vyhledával
rozhovory s příslušníky Tálibánu a povstalci, jejichž život a myšlení je úplně
jiné, než moje.
Myslíte, že vaše zvědavost a dobrodružnost byly také důvodem, že jste
jako mladý přehnaně experimentoval
s drogami?
Svým způsobem ano. Drogy změní
všechno – vnímání, chování, myšlení
a cítění. Chtěl jsem vědět, jaké to je.
Samozřejmě převáží negativní zkušenosti. Ocitnete se v situacích, ohrožujících život a jako narkoman skončíte
v troskách. Pro mě jako pro spisovatele
bylo nejdůležitější pochopit, jak vědomě
můžeme učinit taková rozhodnutí, která
mohou zničit naše životy.
Napadlo vás, že všechny ty zkušenosti s drogami a jinými závislostmi
na hraně zločinu někdy využijete jako
spisovatel?
Ne. Jako dítě jsem chtěl být astronaut,
jako teenager profesionální fotbalista
nebo boxer. Ale to byly spíše fantazie,
žádné cíle nebo plány jsem nesledoval.

(Ze zahraničních pramenů)
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Karl Ove Knausgard se vrací ve
vzpomínkách do doby, kdy ze dne
na den opustil manželku i rodné
Norsko, zamířil do Stockholmu
a spřátelil se s jiným exulantem,
intelektuálem a boxerem Geirem.
A potkal Lindu, do níž se bláznivě
a hluboce zamiloval, usadil se, stal
se otcem. Minulost – stejně jako
četné úvahové odbočky – funguje
jako únik od současnosti, protkané
peripetiemi života se třemi dětmi,
prázdninovými výlety, narozeninovými oslavami, rodinnou každodenností života ve městě, pulzující,
frustrující, naplňující. Leitmotivem
druhé části autobiografického románu Můj boj je láska – ovšem
v knausgardovském pojetí. I láska,
stejně jako život, totiž znamená
boj. Brilantní dílo důrazně plní slib,
kterému nikdo nevěřil: že se čtenář
i po několika stech stranách bude
dožadovat pokračování.
Přeložila Klára Winklerová
Vydává Odeon, váz., 560 stran, 399 Kč,
ISBN: 978-80-207-1752-8
Rozhovor s autorem na následující straně
Zakoupit můžete zde

https://www.bux.cz/svetova-soucasna/muj-boj-2-zamilovany-muz-1
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Ze dvou lidí, kteří napsali knihy
s názvem Můj boj, je Karl Ove
Knausgaard méně známý.
Ve Skandinávii, kde je tradice
memoárů méně rozšířená, než je
tomu v Americe, psal po dobu tří
let dvacet stránek denně o sobě,
otci, svých přátelích, manželce
a dětech. Když vyšla první ze šesti
plánovaných knih, vyvolala
senzaci. Během krátké doby se
prodalo půl miliónu výtisků.
Psal jste si v dětství deníky?
Ano, psal, ale spálil jsem je, když mi bylo dvacet pět,
nebo možná dvacet šest.
Proč?
Když jsem se na ně podíval, uvádělo mě to do velkých
rozpaků. Život se vyvíjí, je ve stálém pohybu. Proto je
tak těžké ho popsat. Všichni dobří spisovatelé mají
společné, že nevědí, jak psát a často i několik verzí
svých rukopisů ničí.
Spálit román však je něco jiného než se zbavit
deníku...
Když jsem začal soustavněji psát, přišly mi mé deníky
hloupé a banální a cítil jsem potřebu se jich zbavit. Tak
jsem to udělal, sám ve svém studentském bytě, stránku
po stránce.
Když jsem psal svůj první román, tak mi došlo, že
nemůžu tajit ani takové věci, za které se stydím.
A potvrdil mi to i můj editor, který je komentoval slovy:
„Tak to je opravdu dobrý!“
Pokud jde o paměti, nemůže se skandinávská literatura vykázat nějakou hlubší tradicí. Ale výjimky
existují. Třeba Olav H. Hauge, norský básník, napsal
tři tisíce stránek svých pamětí, které byly zveřejněny až po jeho smrti. To vám bylo asi dvacet
šest let. Jak na vás zapůsobily?
Četl jsem je velmi intenzívně a rychle. Ocitl jsem se
zrovna v jakési krizi. Haugeovou knihou jsem byl doslova posedlý. A bylo to velmi zvláštní, protože jeho líčení
začínalo rokem 1916 a končilo v roce 1990, takže pokryl
celý svůj život. A pohyboval se v podstatě jen na své
farmě. Nic mimořádného se tam neudálo. Jakoby psal
o ničem. S výjimkou jeho myšlenek...
Lars Norén, švédský dramatik, publikoval paměti teprve
nedávno. Četl jsem je během psaní Mého boje, a bylo to
to samé. Padesát stránek o zahradničení, normálně by
to měla být hrozná nuda. Ale je tu něco magického jako
u Hauga.
Zmínil jste se o krizi, kterou jsou prožíval při čtení
Haugeho. Šlo o krizi uměleckou nebo osobní?
Byl jsem nevěrný mé tehdejší ženě a zhruba rok se mi
to dařilo tajit. Pak jednoho dne někdo zavolal a řekl, že

Zakoupit můžete zde

chce mluvit s Karlem Ove Knausgaardem. Moje žena mi
předala sluchátko a tvářila se velmi tajemně. Volající
řekl, že jsem zrádce, že přijde s některými přáteli a zbijí
mě do bezvědomí. A to byl počátek krize, o níž jsem se
zmínil.
O několik dní později jsem odešel na ostrov, kde jsem
už předtím psal, a žil tam asi dva měsíce. Našel jsem
tam klid na práci. Byl to malý ostrov s pouhými třemi
obyvateli. Jeden z nich dokonce během mého pobytu
zemřel. Žil jsem tam s Haugeho knihou a svými vzpomínkami pro mě v ideálním prostředí. Nade mnou
doširoka otevřené nebe nad mořem a hvězdy v noci...
Jak vzpomínáte na minulost, když píšete?
V této věci jsem klasicky proustovský. Myslím, že
všechny naše zkušenosti si uchováváme někde uvnitř
v nás, všechno, co potřebujeme, je připomínkou něčeho. Když jsem začal psát román, představoval jsem
si náš dům. Přicházel jsem k němu, sněžilo, byla tma,
uvnitř byl můj otec a moje matka a já si vzpomněl na
chlad sněhu, vůni, kterou šířila matka a na pocity, co
v té době ve mně vyvolával otec. A na druhé straně řeky
světla aut. Ticho v lese. A byl tam někde přítel Jan Vidar
a ta holka, do níž jsem byl blázen. Vzpomněl jsem si na
epizodu z lyžařského svahu, a otevřel dveře a tam, na
podlaze, ležely od té doby boty...
Moje paměť je v podstatě vizuální. Vybavují se mi pokoje a krajiny, ale nepamatuji si, co tam lidé říkali. Když
píšu beletrii, je to pro mě přesně to samé. Jediný rozdíl
je, že tyto krajiny jsou imaginární.
Už podle názvu vašeho šestisvazkového cyklu
každého jistě napadne souvislost s Mein Kampfem...?
V šestém svazku je čtyři sta stránek o Adolfu Hitlerovi.
Hitler byl muž, který žil jeden rok, aniž by někoho viděl.
Jen seděl ve svém pokoji, nikoho si k sobě blízko
nepustil, a zůstal takhle nekompromisní po zbytek svého života, Co jeho knihu charakterizuje je to, že je tam
jen „já“ a „my“, ale ne „vy.“ A když jsem psal o Hitlerovi,
mladý norský muž, který zůstal přibližně dva roky úplně
sám, a napsal manifest se silným „já“ a „my“, ale bez
„vy,“ zmasakroval na ostrově šedesát devět chlapců
a děvčat.
Ze zahraničních pramenů

Přímočarý, upřímný a poctivý – ale
také gigantický, kontroverzní a provokativní: těmito přívlastky (a ještě
mnoha dalšími) je označován autobiografický román Můj boj (v originále
Min kamp), který se kritika i média
nebály prohlásit za literární událost
21. století a který ze svého autora,
norského spisovatele Karla Ove
Knausgarda, učinil globální hvězdu
první velikosti. A přitom stačilo tak
málo: do široka se rozepsat o sobě
a o čemkoli, co se děje kolem, kdykoli
odbočit z děje, vzpomínat, uvažovat.
Na počátku této všeobjímající, necenzurované a místy až groteskní zpovědi
stojí události spjaté s Knausgardovým
problematickým vztahem k otci –
právě ten a posléze jeho skon tvoří
ústřední téma první části celkem
šestisvazkového opusu, jímž si
Knausgard dokázal znepřátelit půlku
vlastní rodiny, zato však prodat jen
v Norsku půl milionu výtisků a ve
Spojených státech postavit stovky lidí
do front na podpis. Můj boj lze totiž
vnímat nejen jako příběh někoho
cizího, ale též coby výpověď o nás
samých, o našich myšlenkách, ke kterým bychom se často ani nepřiznali,
a životech, které jsou často tak nudné... Karl Ove Knausgard si Mým
bojem vysloužil přirovnání k novodobému Marcelu Proustovi, a ne náhodou.
Přeložila Klára Winklerová
416 stran, 359 Kč,
ISBN: 978-80-207-1713-9

Zakoupit můžete zde
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W. Somerset Maugham

POSLEDNÍ
PŮLŠILINK
Život malíře

Román klasika anglické literatury z roku 1919 byl inspirován životem geniálního francouzského malíře Paula Gauguina. Jeho osud se odráží v osudech
hlavního hrdiny románu Charlese Stricklanda, burzovního makléře, který ve
čtyřiceti letech zdánlivě bez příčiny odchází od své ženy a dětí. Po radikální
změně prostředí a nástupu na nejistou malířskou dráhu se ocitá v bídě a často
na pokraji smrti. Maugham s naturalistickou přesností a s jedinečným
vypravěčským mistrovstvím líčí, jak Strickland ničí nejen sebe, ale i své blízké
okolí neurvalým chováním, nezájmem a tyranskou arogancí. Přestože se nestaví na jeho stranu, omlouvá jeho projevy uměleckou genialitou, kterou v jeho
době málokdo rozpoznal. Když se vypravěč po válce dostane na Tahiti,
poslední Stricklandovu štaci, setkává se s poněkud mírnějším a usedlejším
Stricklandovým obrazem. Malíř našel místo, kde mohl tvořit, ženu, která se
o něj postarala i v jeho poslední chvíli, a na sklonku života se přiblížil tolik
kýžené dokonalosti, po níž celý život prahl a jež se mu stala jediným životním
cílem.
Román líčí složité putování umělce hledajícího dokonalou krásu, kvůli níž je
ochoten jít za hranice morálky, kvůli níž vsadí bez váhání vše, aby alespoň na
okamžik nalezl to, co ho celý život zneklidňovalo a nutilo hledat.
William Somerset Maugham (1874–1965) byl britský prozaik a dramatik stavěný
naroveň Kiplingovi, Galsworthymu a Wellsovi. Do svých deseti let vyrůstal s rodiči
ve Francii, po jejich smrti se vrátil do Anglie, kde ho vychovával strýc. Vystudoval
medicínu, ale lékařské povolání prakticky nevykonával; z jeho studentské praxe
v chudinských čtvrtích však vychází první román Liza of Lambeth (1897). První
úspěchy a finanční zajištění mu však přinesla až jeho dramata vyznávající tradici
konverzačních veseloher, např. Paní Dotová (1908) a Živitel (1930). V románech
naopak pracoval s naturalistickou poetikou, ironií a propracovanou psychologií
postav. Jádro jeho rozsáhlého díla tvoří částečně autobiografický román O údělu člověka (1915), z dalších je to např. Barevný
závoj (1925) a Na ostří nože (1944). Své náměty čerpal mj. z četných cest po Evropě, Asii, Americe a Oceánii, závěr života strávil
ve Francii.
Jeho díla patřila svého času k nejvydávanějším a také nejpřekládanějším; do češtiny bylo přeloženo mezi lety 1927 až 1976 celkem
jedenáct jeho prozaických titulů.
Přeložila G. Krásová
Brožovaná, 304 stran, 297 Kč, ISBN: 978-80-7260-349-7

Zakoupit můžete zde
http://www.eprostor.com/cz/katalog-titulu/posledni-pulsilink.aspx

Ukázka z knihy na další straně

„Co mi na to řeknete?“ „Že jste
naprostý hňup.“ „No, konečně je
tu ještě zákon a ten vás může
donutit, abyste se postaral
o vlastní ženu a děti,“ odsekl
jsem trochu uraženě. „Zákon je
ochrání.“ „Copak může zákon
vymačkat krev z kamene? Nic
nemám. Měl jsem dohromady
nějakých sto liber.“ Znovu se mu
podařilo mě zaskočit. Ačkoli je
pravda, že jeho hotel svědčil
o poněkud obtížné finanční situaci. „A co budete dělat, až je
utratíte?“ „Začnu vydělávat.“ Byl
naprosto chladnokrevný a v jeho
očích se stále zračil onen posměch, který mě zbavoval jistoty
a působil, že jsem si připadal směšný. Na chvíli jsem se
odmlčel, abych si rozmyslel, co bych mu tak ještě řekl. Ale tentokrát mě předešel. „Proč by se Amy nemohla znovu vdát? Je
relativně mladá a není ošklivá. Můžu ji doporučit jako znamenitou manželku. Když se bude chtít dát rozvést, rád jí poskytnu
dostatečnou příčinu.“ Teď jsem se zase
usmíval já. Byl dost vychytralý, ale přesto
bylo naprosto jasné, kam tím míří. Měl jistě
své důvody, aby skryl, že utekl s nějakou
že-nou, a používal všech prostředků, aby
její existenci zatajil. Odpověděl jsem tedy
ve-lice rezolutně. „Vaše žena mi řekla, že
se s vámi nedá rozvést, ani kdybyste se
stavěl na hlavu. Je pevně rozhodnutá. Na
to můžete zapomenout.“ Hleděl na mě
s upřímným údivem, který nemohl být
předstíraný. Smích z jeho rtů zmizel a vážně pronesl: „Milý příteli, mně je to ale
úplně fuk. Na mě neplatí ani svěcená
voda.“ Zasmál jsem se. „Nemyslete si, že
jsme tak hloupí jako vy chytrý. Víme dobře,
že jste ujel s nějakou ženou.“ Trochu se
zarazil a potom propukl v tak hlasitý
a nevázaný smích, že všichni okolo se po
nás ohlédli. Některé dokonce svým smíchem nakazil. „Nevidím na tom nic směšného.“ „Ach jo, chudák
Amy,“ prohodil s úšklebkem. Náhle jeho obličej nabyl pohrdavého výrazu. „Jak jsou ty ženy hloupé! Láska! Pořád jenom
láska! Myslí si, že je muži opouštějí jen proto, aby je vyměnili
za jiné. Myslíte, že jsem takový blázen, abych tohle udělal kvůli
nějaké ženě?“ „Chcete tím říct, že jste svou manželku neopustil
kvůli jiné ženě?“ „Samozřejmě, že ne.“ „Můžete mi na to dát
své čestné slovo?“ Nevím, proč jsem to po něm žádal. Bylo to
ode mne vlastně velice hloupé.
„Ano. Mé čestné slovo.“ „Tak mi ale proboha řekněte, proč jste
ji opustil?“ „Protože chci malovat.“ Hezkou chvíli jsem ho pozoroval. Nerozuměl jsem mu. Myslel jsem, že se zbláznil.
Musím připomenout, že jsem byl velice mladý a že jsem se na
něho díval jako na muže středních let. Údivem jsem úplně zapomněl, co tady vlastně dělám. „Ale vždyť je vám už čtyřicet,“
vyhrkl jsem. „Právě proto jsem si řekl, že mám nejvyšší čas
začít.“ „Maloval jste někdy?“ „Už jako chlapec jsem chtěl být
malířem. Ale otec trval na tom, abych se věnoval obchodu, že
prý z umění nekoukají žádné peníze. Dal jsem se do malování

asi před rokem. Loni jsem navštěvoval večerní kurzy.“ „Tak vy
jste nechodil hrát bridž do klubu, jak jste tvrdil své ženě?“ „Ne.“
„A proč jste jí to neřekl?“ „Hm, nechal jsem si to radši pro sebe.“ „Umíte malovat?“ „Zatím ne. Ale naučím se to. Proto jsem
tady. V Londýně jsem nenašel to, co jsem hledal. Doufám, že
to najdu v Paříži.“ „A myslíte, že ještě v tomhle věku něco
dokážete? Většina lidí začíná malovat, když je jim osmnáct.“
„Teď se můžu učit rychleji, než když mi bylo osmnáct.“
„A z čeho usuzujete, že máte nadání?“ Neodpověděl mi okamžitě. Hleděl upřeně do proudu kolemjdoucích, ale myslím, že
nic neviděl. Jeho slova neodpovídala na moji otázku. „Dal jsem
se do malování.“ „Není to trochu riskantní?“ Pohlédl na mne.
V jeho očích se objevil jakýsi zvláštní záblesk, z něhož jsem
měl nepříjemný pocit. „Kolik je vám let? Třiadvacet?“ Jeho
otázka mi připadala naprosto nemístná. Je přirozené, že jsem
měl širší možnosti než on, čtyřicetiletý muž, makléř v důstojném postavení, ženatý otec dvou dětí. Dráha, která by v mém
případě mohla být naprosto přirozená, byla pro něho přece
naprosto absurdní. Nechtěl jsem však být nespravedlivý.
„Samozřejmě, že se může stát zázrak a že z vás bude velký
malíř, ale musíte uznat, že vaše šance jsou asi tak milion ku
jedné. Bylo by hrozné, kdybyste nakonec dospěl k přesvědčení, že jste prohrál.“ „Bude ze mě malíř,“ odpověděl. „Co
když se z vás stane jen podprůměrný
umělec? Myslíte, že i tak by to stálo za to,
abyste všecko obětoval? V nějakém jiném
oboru třeba vůbec nezáleží na tom, jestli
jste dokonalý, můžete si žít pohodlně
i tehdy, když jste jen průměrný. Ale umění
je něco jiného.“ „Vy zatracený blázne,“
prohodil. „Nevím, proč bych měl být blázen. Říkám pravdu.“
„A já vám říkám, že musím malovat.
Nemůžu jinak. Když se člověk topí, nesejde na tom, jak plave, jestli dobře nebo
špatně; hlavně aby se vyhrabal nad hladinu, jinak se utopí.“ V jeho hlase zněla
upřímná vášeň, takže mě proti mé vůli
trochu strhl. Čišela z něho mocná živelná
síla, cosi ho naprosto ovládalo. Nechápal
jsem to. Zdálo se, jako by byl posedlý
ďáblem, a bezděčně jsem očekával, že
každou chvíli u něj propukne naprosté
šílenství. Ale vypadal docela normálně. Můj upřený, zvídavý
pohled ho neuvedl ani do nejmenších rozpaků. Přemýšlel jsem,
co si o něm může asi tak pomyslet cizí člověk, když ho tu vidí
v jeho starém ošuntělém saku a nevykartáčovaném tvrdém
klobouku. Kalhoty měl pomačkané a ruce špinavé. Neoholený
obličej, zarostlá zrzavá brada, malé oči a široký nos jen
umocňovaly jeho ošklivost. Měl velká ústa, odulé a smyslné rty.
„Takže se nechcete vrátit ke své ženě?“ vypravil jsem konečně
ze sebe. „Nikdy.“ „Je ochotná zapomenout na všechno, co se
stalo. Nikdy od ní neuslyšíte jedinou výčitku.“ „Ať si ji třeba
odnese čert.“ „Copak vám ani trochu nevadí, že vás lidi budou
mít za bídáka? A je vám jedno, když bude muset ona a vaše
děti jít žebrat?“ „To všechno je mi naprosto ukradené.“ Na chvíli
jsem se odmlčel, abych svým dalším slovům dodal větší váhu.
Pronesl jsem co možná nejpohrdavěji: „Jste odporný hulvát.“
„Tak, teď když jste mi to už všechno od plic pověděl, můžeme
zajít na tu večeři.“
Zakoupit můžete zde
http://www.eprostor.com/cz/katalog-titulu/posledni-pulsilink.aspx

KNIHY OMEGA vydávají

Kay Hooper se narodila v americké Kalifornii, ale krátce po
narození se její rodina přestěhovala do Severní Karolíny. Během
studia na vysoké škole velmi rychle zjistila, že ji příliš nezajímá
ekonomie či obchod a tak se rozhodla věnovat hlavně přednáškám
o historii a literatuře. Souběžně začala i s tvůrčím psaním - její první
literární kroky jí usnadnil i psací stroj, který dostala jako vánoční
dárek. Debutovala v roce 1981 románem Lady Thief. Od té doby
napsala více než šedesát příběhů, ve kterých umně splétá romanci, kriminální zápletku i paranormální jevy.

Velmi úspěšná autorka bestsellerů
New York Times Kay Hooper spřádá
příběh o zradě a druhé šanci dvou milenců, které rozdělí poslední mise.
Katrina Keller, absolventka vysoké školy, se naučila využívat každou svou dovednost
a pracuje jako agentka, aby pro Američany vyslídila citlivé informace. Ale poté, co
byla její identita částečně odhalena, jiný federální agent – a zároveň její životní láska
– nabude dojmu, že Katrina zradila svou vlast. Katrina reaguje tím, že skrývá svou
bolest a hledá útočiště v nedůležité operaci v zábavním parku. Když už si myslí, že je
ze všeho venku a může jít dál, Skye Prescott jí znovu zkříží cestu.
Skye nikdy nezapomněl na Katriinu zradu. Ukryt v temnotě, promění se v bezohledný
a nemilosrdný přírodní živel. Když mu ale jeho další mise přivede Katrinu zpět do
života, rychle si uvědomí, že udělal hroznou chybu, když jí nevěřil. Skyova povaha
vyžaduje rychlý zásah. Když ví, co chce, neexistují pro něj žádné překážky. Dokonce
ani Katriiny protesty mu v tom nemohou zabránit.
Vázaná, 160 stran, 229 Kč, EAN: 9788073903657, ISBN: 978-80-7390-365-7
Zakoupit můžete zde
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Josef Pánek
LÁSKA V DOBĚ
GLOBÁLNÍCH
K L I M AT I C K Ý C H Z M Ě N

V životě jste nebyli v Indii, představte si to.
Teď se ocitnete v indickém Bangalore, uprostřed kraválu, smradu, vřavy dopravy a lidí,
a nemáte proti tomu obranu. Jste v bezpečí hotelu
a konferenčního centra, a přesto jste vyděšenej jak
malej králík. Odvážíte se ven a dojdete do slumu. V nepřehledném davu žen v sárí uvidíte indickou dívku v obyčejném triku a džínách. Vyfotíte si ji, protože je to jediné,
co vás neleká. Ona si toho všimne a řekne vám plynnou
angličtinou, ať její fotku okamžitě smažete. Pokrčíte
rameny, vyhovíte jí a hodíte celou příhodu za hlavu.
Novela Láska v době globálních klimatických změn
vypráví o globální vesnici zvané Země, ilogičnosti rasismu i nevyzpytatelných cestách srdce, a hlavně o tom,
jak se všichni bo-jíme změn, zatímco ta největší z nich
se odehrává kolem nás a nad našimi hlavami.
Vázaná, 160 stran, 248 Kč, EAN: 9788025719220
Zakoupit můžete zde
http://www.kosmas.cz/knihy/219419/laska-v-dobe-globalnich-klimatickych-zmen/
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Markéta
Harasimová
POHÁRY
TOUHY
Erotický román s mysteriózním nádechem

Vnímala jen vůni
deště a Viktorovy
3.
vlhké kůže, stejně
ukázka jako
jeho zmáčené
vlasy
přilepené
k lebce. Byli od sebe
vzdáleni jen malý kousek a ji –
snad i díky divočině za skly traktoru
– přepadla syrová, skoro až živočišná touha po mužské náruči.
Chtěla se milovat. Hned, klidně
venku v dešti a na mokré zemi.
Cítila tu potřebu tak intenzivně, až
se málem celá rozechvěla. A když
Viktor o chvíli později zabrzdil na
svém dvorku a ohlédl se na ni,
spatřila v jeho pohledu totéž.
Věděla s jistotou, že ji chce.
Nepotřebovali slova, aby vyjádřili
to, co bušilo v jejich žilách.
K čertu s tím, že o sobě vlastně nic
nevíme, pomyslela si. Je mi to fuk.
Zůstala na něj hledět s pootevřenými ústy a ucítila při tom, jak jí
po nose stéká kapka vody. Když
sklouzla z jeho špičky na horní ret,
bezděčně ji slízla.
Viktor maličko přimhouřil oči
a polkl. V příští vteřině pak ucítila
jeho překvapivě horkou, jistou dlaň
na šíji. Přitáhl ji k sobě a než se
nadála, propojil jejich ústa v polibku
plném hladové vášně. Ochotně
s ním splynula a nechala se unášet
na vlnách sladkého trnutí, které
vibrovalo celou její bytostí. Vnímala
každou buňku svého těla a měla
dojem, že přívalový déšť ještě
povzbuzuje erotické vábení, které
je s Viktorem tak zničehonic ovládlo.
Viola táhle zavzdychala a sten,
kterým na to zareagoval on, ji ještě
víc vzrušil. Stejně tak jako jeho
pevné, odhodlané paže – dával
svou nadvládou jasně najevo, že ji
nenechá odejít dřív, než předvede
svou mužnost. Ze syrové sexuality

Violina minulost je opředena tajemstvím – její matka odmítá mluvit
o rodině zemřelého otce. První střípky pravdy tak Viola nečekaně
odhalí až ve chvíli, kdy se jako dospělá ocitá na dramatické životní
křižovatce. Východisko z těžké situace vidí v nečekané závěti
svého dědečka, o jehož existenci neměla ponětí. Do klína jí spadly
vzácné vinohrady, ale také polorozbořený vinný sklep. Třebaže
o vinařském řemesle nic neví, rozhodne se Viola z ruin vybudovat
nové vinařství a navázat na rodinnou tradici.
Střetne se s řadou překážek a předsudků, nepřízní osudu i lidskou
zákeřností. Zažívá žhavá erotická vzplanutí a poznává odvrácenou
tvář lásky, ale také skutečné přátelství. Na scéně se však objevuje
chladnokrevný násilník zaměřený na mladé ženy a Viola se ocitá
v jeho hledáčku. Jako mrazivé poselství ze záhrobí se jí navíc začíná
zjevovat duch zesnulého dědy s tajemnými vzkazy, které je potřeba
rozluštit. Nad Violou se postupně stahují temné mraky a začíná jí
hrozit smrtelné nebezpečí…
Ponořte se do napínavého příběhu plného emocí, dráždivé erotiky,
tajemna i nečekaných zvratů…
Vázaná, lamino lesklé, formát 145x210 mm, cca 320 stran,
doporučená maloobchodní cena: 299 Kč,
ISBN 978–80–906776–0–9, EAN 9788090677609
Datum vydání: cca 15. – 20. 3. 2017
Markéta Harasimová
je členkou české
sekce AIEP
a aktuálně se
začleňuje
i do Obce spisovatelů. Knihy začala vydávat už
během studií.
Dnes se literární
tvorbě věnuje na
plný úvazek –
kromě románů
píše články
a povídky, stala
se scenáristkou
a pravidelně vystupuje se svým kulturním programem.
Spolupracuje s řadou známých osobností. Je také autorkou projektu S vínem nad knihou, který kombinuje scénické čtení, hudbu
a degustace moravských vín. Aktuálně založila vlastní nakladatelství MaHa.
Autorčina současná tvorba je laděna eroticky a detektivně; často
jde až na hranici thrilleru. Tíhne k akci, pádným dialogům a emotivním situacím.
Z tvorby Markéty Harasimové můžeme jmenovat například knihy
Rozcestí, Miriam, Nejkrásnější dar, Osmnáct, Růže a slzy, anebo
erotické krimithrillery Sametová kůže (podle něhož aktuálně vzniká
scénář k celovečernímu filmu), Vražedná vášeň, Pouta z pavučin
či Mrazivé hry. Poháry touhy jsou její třináctou knihou.

čišící z Viktorova postoje se Viole
skoro zamotala hlava.
Nespoutaný polibek se protahoval
a jí docházel dech. Přesto si
nepřála, aby skončil. Vjela rukama
do mokrých vlasů a vdechla vůni
šamponu a pižma. Přivinul ji
k sobě ještě blíž a tiše zamručel,
když ho zarazilo opěradlo sedadla. Udýchaný a zrudlý odtrhl rty od
jejích.
„Pojď,“ zašeptal a naznačil pohybem hlavy směr ke sklípku.
Nemusela ani přikyvovat na souhlas – ten vyčetl z jejích očí. Bez
meškání otevřel dveře, vyskočil na
betonový dvorek bičovaný kapkami o velikosti křepelčích vajec
a vztáhl k ní ruce. Netušila, jak se
vysoukala zpoza sedačky, ale
v příštím okamžiku se ocitla vedle
něj. Vlasy jí na hlavě vytvořily
lesklou helmu a tričko kopírovalo
kůži. Bujné obliny hned přivábily
Viktorovu pozornost: zejména proto, že její ňadra nepoutala podprsenka.
Jen stěží zvedl pohled od zašpičatělých hrotů k Violiným očím.
Ty jeho byly náhle o poznání
tmavší.
„Nemůžu za to,“ prohodil, aniž
v jeho hlase zazněl náznak
omluvy či otázky. „Ale musím tě
mít. Hned teď.“
„Já… taky,“ odtušila do hukotu
deště.
Už nic neřekl a jen k ní vztáhl
ruku. Stiskl Violinu dlaň a oba
současně se rozběhli zmoklým
dvorem k zadnímu vchodu.
Viktorovi dalo trochu práce trefit
se klíčem do zámku. Když odemkl
a oni vpadli do úzké chodbičky,
zvedl ji do náruče a dobyvatelským krokem postoupil dál do
tmavé místnosti sloužící nepochybně k příležitostnému noclehu.
Viola ucítila, jak se matrace zhoupla, když na ni společně dopadli.
Postel zareagovala nespokojeným
skřípotem, ale ani jeden z nich
tomu nevěnoval pozornost.
Viktorova chtivá ústa začala bloudit po její kůži – tedy alespoň té,
která jim byla přístupná. Líbal ji na
krk, hranu čelisti a ramena, brzy
však začal chtít víc. Nedočkavě
škubl jejím tričkem, a když ho
promočená látka nepustila dál,
nemilosrdně uchopil lem a roztrhl
ji jako papír. Violou projel nový
nával vzrušení jako šlehnutí
blesku, který ve stejné chvíli proťal
tmavomodré nebe.

4. pokračování za týden
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http://www.ivysehrad.cz/

Převyprávěla, úvodem
a tematickými
exkurzy doplnila
a ilustrovala
Renáta Fučíková

Kniha věnovaná dílu Williama Shakespeara představí
v chronologickém pořadí dvanáct jeho dramat (Kupec benátský, Jak se vám líbí, Mnoho povyku pro nic, Romeo a Julie, Sen
noci svatojánské, Večer tříkrálový, Zkrocení zlé ženy, Hamlet,
Král Lear, Mackbeth, Othello a Bouře) a přiblíží i jejich
inspirační zdroje i okolnosti jejich vzniku. Každá ze Shakespearových divadelních her je dopl-něna vstupy věnovanými
vnějším projevům doby – např. renesanční módě, architektuře,
italské literatuře, cestám Angličanů na jih, vztahu starého
kontinentu ke koloniím – a historickým souvislostem. Životem
a dílem geniálního dramatika
provázejí kromě textů boVideo na:
haté ilustrace
https://youtu.be/_tbwSixcnow
Renáty Fučíkové.
Kniha vychází s podporou
Ministerstva kultury ČR.
Vázaná, formát: 160x300 mm, 208 stran, 398 Kč,
EAN 788074297403
Zakoupit můžete zde

http://www.ivysehrad.cz/kniha/shakespeare/

Ze křtu knihy v pražské Viole, 26. 1. 2017

První březnový víkend bude
v Ostravě opět ve znamení knih!
Novinky a to nejzajímavější z knižní produkce představí nakladatelé všech žánrů z celé České
republiky na 7. ostravském knižním veletrhu. Prezentovat se zde budou nejrůznější nakladatelství,
vydavatelství a kulturní organizace města Ostravy jako je Knihovna města Ostrava,
Moravskoslezská vědecká knihovna a Česká televize. Na výstavě bude mít opět svůj stánek
nezisková organizace Celé Česko čte dětem, která se zaměřuje především na podporu čtenářské
gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb
v rodině prostřednictvím společného čtení.
I letos máme pro návštěvníky připravený bohatý kulturní doprovodný program.
Těšit se můžete na autorská čtení, známé osobnosti, besedy, autogramiády a povídání.
Mezi známými osobnostmi, kteří letos na knižní veletrh přijedou, jsou například
MUDr. Radim Uzel, CSc., Linda Rybová s Kateřinou Winterovou, Aleš Valenta, Daniel Strach,
Jan Onder, Arnošt Vašíček, Josef Pecinovský nebo Vratislav Maňák.
V rámci doprovodného programu bude vyhodnocena soutěž O nejhezčí básničku na téma
„Zdál se mi sen…“. Záštitu nad soutěží i veletrhem převzal náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislav Folwarczny.
Jedním z doprovodných programů veletrhu bude koncert Básníkům české země –
Jarek Nohavica zpívá a přednáší své oblíbené básníky v sobotu 4. března v 19 hodin v klubu
Heligonka v Ostravě. Jarek Nohavica je pravidelným návštěvníkem Ostravského knižního
veletrhu a koncert velkoryse věnuje jeho vystavovatelům a návštěvníkům. Vystavovatelé
získají vstupenky zdarma. Návštěvníci si je mohou koupit v první den veletrhu –
v pátek 3. března od 12 hodin na infocentru za 500 Kč. Nárok na vstupenku mají jen ti
návštěvníci, kteří si u kteréhokoli veletržního stánku koupí aspoň jednu knihu.
Arnošt Vašíček představí knihu Egyptské záhady o největších tajemstvích říše faraónů.
Děti se mohou těšit na Aleše Valentu a jeho pořad Lvíčata o sportování
a také na jeho novou knihu.
Bohuslava Holubová a Jan Onder představí knihu k 10. výročí fenomenální taneční soutěže
StarDance … když hvězdy tančí.
Otevírací doba:
3. – 4. 3.
5. 3.

10:00 - 18:00 hod.
10:00 - 16:00 hod.

Cena vstupného:
Dospělí
Děti, studenti, důchodci, ZTP
Hromadný vstup (pro školy)
Platí VIP karta 2017

Souběžně bude probíhat výstava cestovního ruchu Dovolená a Region, Lázeňství
a od soboty svatební výstava Svatba. Všechny výstavy za jedno vstupné!

Více informací na http://cerna-louka.cz/

80,- Kč
50,- Kč
20,- Kč

