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Poznatek, že život na
Zemi má své dějiny,
že organismy se
postupně vyvíjejí a že
jim můžeme porozu-
mět pomocí znalosti
jejich historie, je jed-
ním z pilířů moderní
vědy. Jak ale tohle
všechno víme? Jak se
dá zkoumat historie
života ztracená v hlu-
boké minulosti, z níž
se zachovaly kromě
pár zkamenělin právě
jen ty současné orga-
nismy? Dnešní evo-
luční biologie není
spekulativní disciplí-
na, která jen mudruje,
zda se organismy vy-
víjejí směrem ke stále
dokonalejším formám
a zda je přirozený vý-
běr tím jediným me-
chanismem vývoje. 
Darwinova teorie je
sice stále jejím zákla-
dem, ale evoluční te-
orie je mnohem roz-

sáhlejší, zajímavější a v mnohém ohledu překvapivější, než si
většina lidí myslí. Máme představu o evoluci biologické roz-
manitosti a o tom, co se skrývá za vznikem a zánikem druhů.
Tato kniha ukazuje evoluční biologii jako dynamický vědní obor,
který nemá problém se začleněním nově objevovaných bio-
logických jevů a který nám umožňuje rekonstruovat a pochopit
detailní historii jednotlivých skupin organismů s jejich uni-
kátními evolučními novinkami. Mnoho zásadních věcí sice
pořád nevíme, ale i tak máme jedinečný nástroj, jak se vyznat
v živých bytostech i sami v sobě. 

Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Argo 28. 2. 2017

Vázaná s přebalem, 480 stran, 182 barevných ilustrací,
ilustrace Jan Burda, 599 Kč, řada zip

http://www.dokoran.cz/index.php?&p=book&id=976

Jan Zrzavý, Hynek Burda, David Storch, 
Sabine Begallová, Stanislav Mihulka

JAK SE DĚLÁ EVOLUCE
Labyrintem evoluční biologie 

Zakoupit můžete zde

Ukázka z knihy na následující stránce

Jan Burda (* 1980)
pracuje jako filmový
výtvarník v Německu 
a USA (tvořil například
vizuální efekty pro Hru 
o trůny), kromě toho
ilustruje německé vyso-
koškolské učebnice bio-
logie. 
Sabine Begallová (* 1968)
vystudovala biologii a ma-
tematiku, je docentkou
zoologie na univerzitě 
v Essenu. Zabývá se
smyslovou ekologií, etologií
a biologií podzemních
savců. 
David Storch (* 1970)
vystudoval zoologii, je ředi-
telem CTS a profesorem
na katedře ekologie PřF
UK. Zabývá se makro-
ekologií, biodiverzitou 
a ekologickou teorií. 
Jan Zrzavý (* 1964) vystu-
doval zoologii, od roku
1992 působí na PřF JU 
v Českých Budějovicích, 
od 2003 je zde profesorem
na katedře zoologie.
Zabývá se fylogenezí
živočichů a evolucí člověka. 
Hynek Burda (* 1952) vy-
studoval zoologii, pracoval 
v biomedicínském výzku-
mu, od roku 1994 je uni-
verzitním profesorem 
a vede katedru obecné
zoologie na univerzitě 
v Essenu. Zabývá se
smyslovou ekologií a bio-
logií podzemních savců. 
Stanislav Mihulka (* 1973)
vystudoval botaniku na PřF
JU v Českých Budějo-
vicích. Je šéfredaktorem
webu popularizujícího vědu
OSEL.cz a portálu českých
biotechnologií
Gate2Biotech.cz. 
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Kořeny sexuálních
preferencí

Je řada důvodů domnívat
se, že samičí výběr, i kdyby
byl posléze řízen „módou“
podle Fisherovy představy,
nemusí být od počátku
úplně náhodný, ale může
odrážet nějaké původní
preference. Jednou mož-
ností, proč si samička
vůbec začne podle něčeho
vybírat samce, je, že aspoň
zpočátku má vybíraný znak
nějakou adaptivní hodnotu
(svědčí o dobrých genech
či o dobrém zdravotním
stavu), a setrvačným me-

chanismem se to jen přežene do extrému. Je také možné, že
samice má nějaké psychické predispozice, které souvisejí
třeba s funkcí jejích smyslových orgánů. Peří samečků
některých havajských šatovníků (Drepanidinae) je jasně
červené, a to skoro přesně tak jako květy stromů rodu Me-
trosideros, dominanty havajské přírody. Za normálních
okolností by to člověk asi inter-
pretoval jako krycí zbarvení,
jenže na Havaji nejsou žádní
původní predátoři, kteří by ša-
tovníky ohrožovali. Je proto
klidně možné, že samičky za-
čaly preferovat samečky, kteří
měli jejich oblíbenou barvu,
barvu květů rostliny, na níž
sbírají hmyz i nektar. Na první
pohled to vypadá trochu při-
tažené za vlasy (my obvykle
nepreferujeme ženy podle
toho, že mají stejnou barvu
jako naše oblíbené jídlo), ale
ptáci mají přece jen jiné uva-
žování než savci a hlavně 
u nich hrají barvy nesrov-
natelně důležitější roli. Proto
jsou ostatně také většinou
barevnější než savci. Není
divu, že takovému systému
různých libostí a nelibostí
občas my, jichž se tyto preference netýkají, špatně rozumíme.
Trochu nám mohou pomoci různé manipulační experimenty.
Tak se třeba zjistilo, že samice severoamerického čížka žlutého
(Carduelis tristis) preferují samce s oranžovou chocholkou,
ačkoli takoví samci v přírodě vůbec neexistují a chocholku jim
museli experimentátoři přilepit. Zároveň ale tyto samice
preferují samce s jasně oranžovými zobáky, neboli líbí se jim
partner co nejoranžovější (snad proto, že schopnost samce
syntetizovat červenooranžové barvivo karoten souvisí s jeho
imunitní odolností), a to bez ohledu na to, kde tu barvu má.
(Samice australských zebřiček zmátly vědce ještě perfidněji:
nějakou dobu trvalo, než si povšimli, že vlastnost, pro kterou si
vybírají určitého samce, je červený identifikační kroužek na
noze; Hunt a spol., 1997.) To umožňuje jistou předpověď: jak-
mile se v populaci objeví samci s oranžovými či červenými skvr-

nami (kdekoli), budou touto psychickou predispozicí samic
jednoznačně preferováni (obr. 2.11a).  ...

Jedinci usilují o maximalizaci svého reprodukčního úspěchu, 
a toho mohou dosáhnout pouze na úkor jiných jedinců –
nemusí své konkurenty zrovna zabít, ale je-li jeden jedinec
úspěšnější, je druhý právě proto v posledku méně úspěšný.
Výsledkem by tedy mělo být co nejrychlejší množení každého
jedince, maximální replikace jeho DNA a největší naděje na
dlouhodobé přetrvání jeho alel. Jenže v mnoha případech se
rychlé rozmnožování kupodivu nevyplácí. Představme si dva
druhy organismů, Červený a Bílý, které jsou loveny určitým
predátorem, a to predátorem, který se učí, jak lovit svou kořist,
a zároveň si Červení a Bílí potravně konkurují, takže jednoho
může přibývat pouze na úkor druhého. Jakmile se jeden druh
kořisti, třeba ten Červený, rozmnoží a potlačí Bílého, predátor
jej začne lovit víc, začne se na něj specializovat. Pak ovšem
bude onen víc namnožený Červený druh mnohem víc ohrožen
predátorem, zatímco Bílý může v klidu zvyšovat svou počet-
nost. Situace se obrátí, jakmile převáží Bílý. A tak pořád dokola.
Tam, kde je úspěšnost organismu nepřímo závislá na jeho
hojnosti, nelze trvale převládnout, nelze zvítězit. To se děje
třeba u krevních parazitů. Proti rychle se množícím kmenům
parazitů vystartují buňky imunitního systému a ničí je, takže se
nakonec vyplácí držet se zpátky a množit se pomalu. Jaksi tu
nedospíváme k optimálnímu řešení; nikdo trvale nepřevládne,

naopak se udržuje koexis-
tence různých druhů, kmenů či
alel, takže selekční válka trvá
věčně. (Na obdobném principu
fungují úřady pro podporu
hospodářské soutěže. Brání
tomu, aby nějaký ekonomický
subjekt tržní válku vyhrál,
perzekvují ty velké a úspěšné,
čímž tu válku udržují navěky.)
To znamená, že skutečná
adaptivní strategie často není
ta, kterou jsme si schopni
předem vymyslet jako nejlépe
fungující, ale nějaká jiná –
neboť o úspěchu tu rozhoduje
hra mezi predátorem a kořistí
či mezi parazitem a imunitním
systémem, anebo (možná
především) sexuální a sociální
hry uvnitř jednoho druhu. 
Adaptace ledního medvěda na
chlad může vypadat tak, jak si

adaptace obvykle představujeme: kožich, jehož optimální
hustotu, barvu a délku chlupů můžeme předem vypočítat. To
proto, že lední medvěd nehraje s klimatem žádnou hru, klima
mu na houstnutí jeho kožichu nijak neodpovídá, neboť
zhoustnutí a zbělení medvědích kožichů nepůsobí významné
klimatické změny. Pokud se medvěd adaptuje na lov tuleňů
(třeba je bílý proto, aby ho tuleni na ledu neuviděli), evoluce
jeho kožichu nebude směřovat k podobně definitivnímu „do-
konalému“ stavu, neboť tuleni se sami adaptují, aby je medvěd
neulovil, třeba aby prokoukli jeho krycí zbarvení. Dobrý medvěd
se sice může přiblížit k nic netušícímu tuleni a ulovit ho, ale
dobrý tuleň nikdy není „nic netušící tuleň“ a ulovit se nedá.

http://www.dokoran.cz/index.php?&p=book&id=976

Zakoupit můžete zde
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Highgate, Londýn, listopad 1985
Dneska ráno jsem v zásuvce sekretáře našla otcovu černo-
bílou fotku. Nevypadá na ní jako lhář. Moje matka Ute od-
stranila z alb uložených na spodní polici v knihovně všechny
ostatní jeho obrázky a zbylé rodinné a miminkovské fotky
přeskládala tak, aby v albu nezbyly díry. Zarámovaná sva-
tební fotografie, která stávala na krbové římse, je taky pryč.
Na zadní straně téhle fotky Ute svým pevným rukopisem
poznamenala: „James und seine Busenfreunde mit Oliver,
1976.“ Byl to otcův poslední snímek. Vypadal tam až neuvě-
řitelně mladý a zdravý, tvář měl hladkou a bílou jako říční
oblázek. Muselo mu být šestadvacet, to je o devět víc než
teď mně.
Když jsem se lépe podívala, zjistila jsem, že na obrázku je
nejen otec a jeho přátelé, ale také Ute a nějaká rozmazaná
šmouha, což jsem asi byla já. Bylo to focené v obýváku, 
v tom, kde jsem teď byla. Piano teď stojí na druhém konci,
vedle dveří v kovových zárubních, kudy se chodí do skleníku
a přes něj dál do zahrady. Na fotografii bylo ale pod třemi
velkými okny vedoucími k příjezdové cestě. Okna byla
otevřená a fotografie zachytila, jak se záclony vzdouvají 
v letním vánku.
Když jsem viděla otce v jeho někdejším životě, zamotala se
mi hlava, jako by se parkety pod bosýma nohama naklonily,
a musela jsem si sednout.
Po chvilce jsem došla k pianu a dotkla se ho – poprvé od
chvíle, co jsem se vrátila domů. Přejela jsem prsty po hlad-
kém leštěném povrchu. Klavír byl mnohem menší, než jsem

si ho pamatovala, tu a tam na něm byla vybledlá skvrna od
slunce, a mně v té chvíli připadalo, že to je možná ta nej-
krásnější věc, kterou jsem kdy viděla. Vědomí, že slunce
svítilo, že na klavír někdo hrál, že lidé žili a dýchali, zatímco
jsem byla pryč, mě uklidnilo.
Podívala jsem se na obrázek, který jsem držela v ruce. Otec
se nakláněl nad klavír, levou ruku lenivě protahoval a pravou
něco brnkal. Překvapilo mě, že ho tam vidím. Nevzpomínala
jsem si, že by k němu někdy usedl nebo že by hrál, ačkoli to
samozřejmě byl on, kdo mě učil. Ne, klavír byl odjakživa Utin
nástroj. „Spisovatel uchopí pero a proudí slova; já sáhnu na
klávesy a na svět proudí moje duše,“ říkává se svými tvrdými
německými samohláskami. Toho dne, v tom kratičkém okam-
žiku času, byl otec s hubenou tváří a dlouhými vlasy  nezvyk-
le uvolněný a hezký. Naopak Ute v sukni po kotníky a bílé
blůze s nabíranými rukávy zrovna ze záběru spěšně
odcházela, jako by ucítila pálící se večeři. Držela mě za ruku
a odvracela tvář od objektivu; něco v jejím postoji nazna-
čovalo, že je podrážděná, že nechce na tom obrázku s námi
ostatními být.
Ute byla odjakživa dobře stavěná – měla mohutné kosti  
a byla svalnatá – ale za posledních devět let ztloustla, tvář
má širší, než jak jsem si ji pamatovala, a prsty buclaté, že už
nesundá snubní prstýnek. Do telefonu tvrdí známým, že
ztloustla v důsledku vší té bolesti, kterou za uplynulých devět
let prožila; že se jí projídala. Ale občas nemůžu spát a pozdě
v noci se potmě odplížím dolů, a pak někdy vidím, jak se cpe
u ledničky. Když jsem se na tu fotografii podívala, došlo mi,
že je jediná, na které jsme kdy byli všichni tři. ...

Claire Fullerová
NEKONEČNÉ DNY
Peggy je osm let, když ji otec James odveze z Londýna,
kde dosud žila, do polorozbořené chaty v lesích a řekne jí,
že to bude od této chvíle jejich domov, protože svět byl
zničen a všichni ostatní jsou mrtví. Peggy, zbavená všeho,
co do té chvíle považovala za jisté, se musí naučit spo-
léhat sama na sebe a na svou fantazii… a nakonec i roz-
plést celé tajemství jejich útěku a vrátit se k matce, kte-
rou považovala za ztracenou. Ani tím však příběh nekončí,
protože jak Peggy, tak její matka skrývají ještě další tajemství… 
Překlad: Veronika Volhejnová
Vázaná, 272 stran, 298 Kč, EAN: 9788025720165

http://www.kosmas.cz/knihy/219559/nekonecne-dny/
Zakoupit můžete zde

Rozhovor s autorkou 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

Váš román Nekonečné dny byl inspirován skutečným
příběhem Robina van Helsuma, nizozemského chlap-
ce, který v roce 2011 vyšel v Německu z lesa a tvrdil, že
tam léta žil se svým otcem. 

Příběhy o přežití v extrémních podmínkách mě vždycky
zajímaly. A to asi od mých osmi let, kdy jsem se směla
večer dívat na původní televizní seriál o lidech, kteří takový
zážitek měli. Fscinovaly mě i osudy dětí, vychovaných
mimo civilizační vlivy. Po přečtení reportáže o Robinu van
Helsumovi v novinách jsem začala psát Nekonečné dny
jako studijní text na seminář na University of Winchester.
Toto téma mě chytlo a časem jsem ho zpracovala do
románové podoby. 

Ute, matka, je také velmi zajímavá postava. Nemáme
dost možností ji dokonale poznat, navíc je hodně intro-
vertní. Zajímalo by mě, jak přežila tu dobu, kdy Peggy 
a James byli pryč? 

Jsem ráda, že se vám jeví Ute jako zajímavá. Někteří
čtenáři ji považují za studenou. Někdy si říkám, co by se
stalo, kdyby role Ute a Jamese byly obrácené a jak by to
změnilo náš pohled na ně. Jak Ute prožívala období, kdy
Peggy a James byli pryč, jsem moc neřešila, ale zcela jistě
musela čelit mnoha traumatickým situacím. Bylo by asi zají-
mavé se na ně blíže podívat... 

Důležitou civilizační sílu hraje je ve vašem románu
hudba. Rozvíjete tento motiv vědomě, jste sama
muzikální?

Neumím hrát na žádný hudební nástroj, ale hudbu hodně
poslouchám. Když jsem byla mladší,  zpívala jsem (spíše
špatně) v kapele. Téma hudby v románu rostlo organicky 
a používala jsem ho všemi možnými způsoby. Ano, je

civilizační silou a pomáhala mi  popisovat nálady jak Ute,
tak i Peggy. Spojovala Peggy s bratrem a později i její mat-
kou.  Peggy pomáhala udržet se při smyslech. 

Dá se říci, že kniha je i o nových začátcích? 

Ano, to by šlo.  Příběh vyprávím z pohledu Peggy,  když se
vrátila do domu své matky poté, co strávila devět let 
v izolaci jen s otcem. Její návrat představuje jistě i nový
začátek. Musí znovu poznávat svět a naučit se v něm žít  
s dalšími lidmi. Peggy se nestává konzumní, i když se stará
o to, kolik potravin je v domě, mnohé z nich nikdy nejedla,
diví se, kolik hrnců a vařeček její matka vlastní pro potřeby
tříčlenné rodiny...
James, její otec, také věří, že stojí na novém začátku, když
odvede Peggy do lesa a řekne jí hroznou lež, aby ji tam
udržel. Ale jako nový začátek může fungovat jen pozitivní
věc, pokud jste upřímní sami k sobě a jednáte pravdivě. 

Jeden recenzent označil váš román za průzračný.
Myslím, že to vystihuje charakter knihy a dává příběhu
důvěryhodnost. Jak těžké bylo nalézt a rozvíjet styl,
kterým jste toho dosáhla?

Děkuji. Když jsem začala psát Nekonečné dny, tak  jsem na
styl vyprávění moc nemyslela. Psala jsem zkrátka tak, jak
jsem to uměla nejlépe. Ale když jsem rukopis revidovala,
uvědomovala jsem si, že Peggy je mladá a naivní sedm-
náctiletá dívka. Když však začala tento příběh vyprávět,
bylo jí jen osm, a to jsem musela nějak vyjádřit.

Co bude dál? Pracujete na svém dalším románu? 

Pracuji na několika verzích.  Jde o velmi odlišný příběh. Ale
příroda je stále důležitým tématem.
(Ze zahraničních pramenů)

Fascinující příběh 
o přežití
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Působivý příběh o těch životních okamžicích,
které nás změní, a o těch, které nás spasí. Po
útěku z pevniny se měl jejich život obrátit k lepší-
mu. Ale Isle a jejímu bratrovi připadá, že vším
prosakuje matčin smutek a studená, vlhká šeď
hobartských kamenných ulic. Potom, jednou
ráno, spatří Isla červenou loď. Ta barva jí rozzáří
celý den. A když se námořník z té lodi spřátelí 
s její matkou, začne jim všem vyprávět své
příhody – z Antarktidy, z rodného Dánska, ze ži-
vota na lodi. Jako buřňáci černobílí, kteří snášejí
drsné podmínky na nejchladnějším místě pla-
nety, se tahle osamělá dívenka z konce světa
dozvídá, že může jet kamkoliv, být kýmkoliv. Ale
stejně tak poznává, že stejně snadno to všechno
může ztratit. Dvě dlouhá léta převrátí Isle život
naruby.

„Mnoho lidí mi vyprávělo své příběhy a já si je
všechny vzala k srdci a inspirovala se jimi. 
Všechno v této knize je fiktivní, tedy kromě Nelly
Dan – malé červené lodičky. Kvůli všem těm, kteří
se se mnou tak velkoryse podělili o své zážitky, doufám, že jsem Nellu Dan vykreslila
tak, jak si zaslouží,” říká Favel Parrettová.

Kniha Až přijde noc poutavě přibližuje českému čtenáři vzdálené končiny Antarktidy
a Tasmánie, a také kouzlo a zároveň rutinu života na lodi. Spisovatelka Favel
Parrettová hravým způsobem a se smyslem pro poetičnost zachycuje příběh
sympatické Isly, její rodiny i námořníka Boa, který se pro ni a jejího bratra stává téměř
otcovským vzorem. 

Vydává Práh, 228 stran, doporučená cena 299 Kč, kniha vychází 7. 3. 2017 

Ukázka z knihy a rozhovor s autorkou na následující straně

Australská spisovatelka Favel Parre-
ttová debutovala románem Past the
Shallows, který byl vřele přijat veřej-
ností i odbornou kritikou – získala
literární ocenění (Dobbie Award 2012,
Australian Book Industry Awards
2012) a umístila se i v dalších lite-
rárních žebříčcích. Až přijde noc je
spisovatelčinou druhou knihou. 
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Krabice žvýkaček
Návštěva Boovy lodě byla něco
mimoř� ádného. Bylo to n� ěco, o č� em
jsem snila, když jsem se dívala na
všechny ty lodě�  kotvící v př� ístavu 
a toužila po tom podívat se, jak
vypadají uvnitř� . Vojenské námoř� -
nictvo obč� as pořádalo dny otevř� e-
ných dveř� í, ale vojenské lodě�
nevypadaly jako Nella. Všechno
na nich bylo šedivé, č� isté 
a uspoř� ádané. Zaškatulkované. 
V nedě� li nás máma vzala k mo-
lu. Na druhý den měl Bo zase
odplout do Antarktidy. Na stanici
Casey. 
Nella Dan na nás už č� ekala, ce-
lá zář� ila a hr� ála. Uvnitř�  byla vět-

ší, než byste č� ekali. Byla tam schodiště�  a spousta pater, kajuty 
a chodby, venkovní paluby a vnitř� ní paluby, sprchy a záchody, míst-
nosti, kde se jedlo, a místnosti, kde se sedě� lo. A všechno vypadalo
útulně� , pohodlně� , zabydleně�  a př� ívě� tivě� . Jako by ta loď�  př� iplula 
z ně� jakého jiného č� asu a jiného místa. Odneěkud, kde je to mnohem
lepší než tady. 
Bo nám uvař� il obě� d a seděli jsme u stolu s posádkou. Dali nám na
židle polštáře, abychom dosáhli. Př� ipadali jsme si jako liliputi, jako
skř� ítci, a všechno kolem bylo obrovské. Sklenice mléka a litrové láhve
piva a krajíce tmavého chleba a kusy sýra. Muž jménem Soren mě� l
dlouhé žluté vlasy a vypil př� ímo z krabice celý litr mléka a pak si hlasitě�
ř� íhl a zasmál se. Mého bratra to také rozesmálo. Chechtal se jako
blázen. 
Když jsme dojedli, zvedl Soren bratra do výšky, aby vidě� l na všechny
ty krabice s duty–free lízátky a čokoládami, které ležely vyskládané na
nejvyšší polici. Soren mu dunivým, veselým hlasem s tě� žkým pří-
zvukem ř� ekl, že si mů� že vybrat, na co bude mít chuť� . Viděla jsem, jak
se bratrovy ruce sevř� ely kolem oranžové krabice. Vidě� la jsem jeho oči,
doširoka otevř� ené oč� i. Když ho Soren postavil zpátky na zem, bratr na
ně� j pohlédl a zeptal se, jestli je to v poř� ádku. Soren ho zlehka poklepal
po hlavě�  a pronesl ně� co dánsky. Potom se všichni námoř� níci rozes-
máli, a když se rozcházeli za prací, jeden po druhém ho taky poplácali
po hlavě� . 
Celou cestu z přístavu domů�  si tiskl bratr tu krabici pevně�  k prsů� m.
Bylo v ní sto balíč� ků�  žvýkac� ek Wrigley. Nikdy př� edtím jsem ho sice
nevidě� la žvýkat žvýkač� ku, ale bylo mi jasné, že poř� ád nemů� že uvěř� it,
jaké se na ně� j usmálo ště� stí. Podíval se na mě a povídá, že polovina
je moje, že se se mnou o žvýkač� ky rozdě� lí. Takhle se to mezi námi
mě� lo. 

Co vás inspirovalo k napsání románu  
Když přijde noc?

Je to velký příběh lásky, opravdu. Hluboce jsem
se zamilovala do lodi, která se plavila 26 let ve
vlnách Jižního oceánu. Jmenovala se Nella Dan.
Většina lidí v Hobartu si na ni pamatuje. Mně se
oživila ve vzpomínkách, když jsem objevila něja-
ké fotografie z ní. Krátce po tom jsem začala
psát. Ale to jsem ještě netušila, že z toho bude
román.
S dánskou posádkou Nelly Dan jsme prožili šest
nebo sedm sezón. V mém dětském pohledu to
byli obrovští podivní tvorové. Chodili do našeho
domu si zatelefonovat, někteří u nás vařili. Pak
se věci změnily. Vzpomínám si na vyprávění 
o velkém požáru, zničené lodi a nešťastné po-
sádce, která se nechtěla nikdy vzdát.  Při psaní
jsem chtěla pochopit, proč došlo k požáru a co
se vlastně stalo... 
Román Až přijde noc vychází z mých vzpomínek.
Vyprávění jsem postavila na vztahu mladé dívky
Isly, která žije se svým malým bratrem a poněkud
zmatenou matkou, a jedním z dánských námoř-
níků – Boem, který pracuje na lodi v kuchyni. Isla
vede bezútěšný život v Hobartu. Ale díky Boovi
poznává i jeho lepší stránky. 

Jak jste román koncipovala a jak se vám
podařilo nahlédnout do života námořníků?

Píšu jakoby ve scénách, příběh se neodvíjí
lineárně. Jednotlivé pasáže často přepisuji,
některé až dvacetkrát. Důležitou roli hrají mé
vzpomínky, ale byla jsem dítě, tak jsem životu na
lodi nemohla dobře porozumět. Proto jsem se
vydala do Dánska  a setkala se s několika členy
posádky. O své milované lodi mluvili s nadšením,
věnovali mi spoustu fotografií a moc mi pomohli. 
Na palubě Nelly Dan panovalo silné pouto
kamarádství mezi posádkou a cestujícími. Téměř
tři desetiletí poskytovala tisícům lidí bezpečí 
a zázemí při plavbě po největších mořích a oce-
ánech. 
Nyní svým fiktivním líčením zvu všechny
milovníky dobrodružství na ještě jednu plavbu.
Pro některé to třeba bude i návrat domů.

(Ze zahraničních pramenů)
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Miloš Urban
ZÁVĚRKA aneb ztížená možnost happy–endu
Závěrka je milostná novela o prokletí doby, kdy se každý může stát
fotografem a udělat alespoň jednu dobrou fotku. Důležitá je moti-
vace. Motivací Matěje Runda je Věra, půvabná mladá žena, která si
neuvědomuje svou fotogeničnost – svou krásu „na druhý pohled“.
Matěj tento její dar objeví, ale má zásadní problém: neumí fotit.
Přesto začne Věru fotografovat. Jeho snímky jsou překvapivě dobré
a čím dál lepší, vzbuzují pozornost, obdiv, ale i odsouzení. Jsou
nepokrytě erotické, ale i sexistické. Nefotografa i jeho nemodelku
dostihne internetové renomé, snad i sláva, ale čím větší je jejich
úspěch, tím hůř k sobě nacházejí cestu. Profesionální vztah tak
může skončit jen dvojím způsobem: buď láskou, anebo nenávistí.

Závěrka je ilustrovaná autorovými fotografiemi. Díky ní se stává fotografem. 

Vázaná, 264 stran, 298 Kč, EAN: 9788025720592
Vychází 28. 2. 2017

http://www.kosmas.cz/knihy/225004/zaverka/

Miloš Urban
POSLEDNÍ TEČKA ZA RUKOPISY
Nové vydání knihy, kterou v r. 1998 debutoval autor pozdějších
úspěšných románů a zamotal jejím prostřednictvím hlavu řadě
kritiků, akademických badatelů a vyznavačů literatury faktu. 
Přitom se zdá celá věc úplně jednoduchá. Dva zdatní akademici,
milenecko–spiklenecká dvojice Josef Urban a Marie Horáková, se
rozhodnou jednou provždy rozklíčovat záhadu pravosti dvou
slavných památek českého písemnictví, Rukopisu Královédvor-
ského a Zelenohorského, a podniknou detektivní pátrání na vlastní
pěst. Dozví se nevídané věci jak o Rukopisech, tak o jejich plagiá-
torech…

Ilustrace: Pavel Růt
Brožovaná, 168 stran, 198 Kč, EAN: 9788025711613

http://www.kosmas.cz/knihy/194592/posledni-tecka-za-rukopisy/
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MICHAEL MORRIS

CO neSMÍTE VĚDĚT ! -2. Díl

Jaké jsou plány tajné světovlády?

MICHAEL MORRIS

CO 
neSMÍTE 
VĚDĚT ! 

Celý západní svět patří
jen několila rodinám.
A nyní chtějí zbytek!

JAN VAN HELSING

TAJNÉ
SPOLEČNOSTI

Válka
svobodných zednářů

V druhém díle bestselleru Co neSmíte vědět ! se Michael
Morris zaměřil na politické a vojenské aspekty nového
světového řádu.
USA dominovaly světu více než sto let, jejich hvězda však
již zapadá. Mocipáni v pozadí se tomu ale zarytě brání a na
mnoha místech Země inscenují konflikty. Malá skupina
vůdců je zodpovědná nejen za války v Afghánistánu, 
v Iráku a v Sýrii, nýbrž také za konflikt na Ukrajině i za tak-
zvané Arabské jaro. Afrika se stejně jako Blízký a Střední
východ propadá do řízeného a stále většího chaosu, jenž
nyní „přeskakuje“ i na Evropu. A teroristické útoky 
v Evropě byly pouhým  začátkem! V Evropě i v USA jsou
již vyzbrojovány policejní, četnické a vojenské jednotky,
aby byly připraveny brutálně potlačit dlouho připravované
občanské války.
V knize se dozvíte, jak je tomu ve skutečnosti s NATO, 
s celosvětovým terorismem, s konfliktem na Ukrajině 
i s válkou proti Rusku. Kdo doopravdy stojí za „antipu-
tinovskou“ propagandou Západu, která by už brzy mohla
mít pro nás všechny destruktivní následky? Jakou roli 
v tom hraje Saúdská Arábie a proč jsou evropští špičkoví
politici v této hře jen bezzubými loutkami?
Po hutné mase výbušných a zdrcujících informací by mohl
leckterý čtenář začít propadat beznaději. Michael Morris
však píše o těchto složitých faktech a komplexních
souvislostech jednoduše a ukazuje také cestu, jak se
osvobodit ze spárů tajné světovlády a učinit Evropu i svět
místem míru a empatie.

http://www.kosmas.cz/knihy/216487/co-nesmite-vedet-2/

Zakoupit můžete zde

Autor vysvětluje jednoduchým a srozumitelným stylem
fungování bankovního a finančního systému, jak a proč
vzniká inflace a jak se ji dá zabránit. Jmenovitě píše 
o lidech v pozadí, kdo vlastně včetně politiků a medii řídí
náš svět. Odhaluje i propletení aktuálních firem nej-
mocnějších bankéřských rodin planety. Napínavá, pro-
bouzející a top aktuální kniha!
http://www.kosmas.cz/knihy/168889/co-nesmite-vedet/

Věříte, že na světě existuje tajné spiknutí několika lidí?
Jste otevření myšlence, že několik málo mocných
organizací ovlivňuje dějiny lidstva?

Janovi von Helsingovi se podařilo dostat se do kontaktu 
s aktivním, vysoce postaveným svobodným zednářem 
a přimět jej k interview. V něm detailně popisuje skryté
působení celosvětového tajného společenství: Jakou roli
mají templářští rytíři, ilumináti, Ježíš a Lucifer, jak působí
duchovní síla a jak ji využívat, jak ovládat lidi pomoci
morfogenetických polí. Dozvíte se z první ruky proč se
zednáři bouří a proč mezi některými panuje přímo válka.

http://www.kosmas.cz/knihy/182205/tajne-spolecnosti/

více informací na www.anch-books.eu
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Mlčení japonského spisovatele Šúsakua Endóa (1923–1996) je drsný a zároveň poetický 
i myšlenkově bohatý příběh o zániku křesťanské misie v Japonsku v 17. století. Téma, které
o něco dříve zpracoval i český spisovatel Jaroslav Durych v rozsáhlé epopeji Služebníci
neužiteční, Endó pojal z neobvyklé perspektivy japonského katolického křesťana. Kniha
sleduje cestu evropského jezuitského kněze, který se se svým spolubratrem vydává na
beznadějnou misijní výpravu, je zajat, vězněn, nakonec veřejně odpadne od víry, když tak
jako mnozí další šlápne na Kristův obraz. Učiní to ani ne tak z vlastní slabosti, byť tu si stále
bolestněji uvědomuje, ale hlavně proto, že kvůli němu jsou mučeni a zabíjeni japonští věřící,
ti pevní i ti, kteří již podlehli slabosti a Krista zapřeli. Nakonec se mu zjeví živá tvář Kristova,
kterou celý život hledal, v neumělém a sešlapaném obličeji na desce, na kterou šlapaly 
a budou šlapat dál tisíce prostých věřících nucených křesťanství opustit. Dochází poznání 
v té největší poníženosti a naprosté bezmoci, která zároveň neúprosně odhalila povrchnost
jeho dosavadní víry a představ o životě. Mlčení je považováno za nejzávažnější Endóovo dílo
a byly podle něj natočeny již dva filmy. Svou aktuálnost si bezpochyby zachovává dnes
stejně jako v době svého vzniku.

Vázaná, 232 stran, 268 Kč, EAN: 9788074298226

http://www.ivysehrad.cz/kniha/mlceni/
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Šúsaku Endó (1923 – 1996) byl japonský
náboženský a humoristický spisovatel.
Do roku 1933 žil v čínském Dairenu, pak
se s matkou vrátil do Japonska. Vydával
literární časopis Mita bungaku. Od roku
1986 byl předsedou japonského PEN
klubu.

Šúsaku Endó MLČENÍ
Nejúspěšnější román japonského autora 

V kinech se promítá film MLČENÍ režiséra Martina Scorseseho, 

natočený podle této knihy

Kniha byla vyznamenána Tanizakiho literární cenou 

a je přeložena do mnoha světových jazyků



http://www.ivysehrad.cz/

Ačkoliv slunce jasně svítilo,
uvnitř vesničky se zdálo být
podivné šero. Mezi chatrčemi se
střechami z rákosu zatíženými
kameny stáli dospělí i děti oble-
čení v hadrech a zírali na něj
lesklýma, zvědavýma očima do-
bytka.
Bláhově se domníval, že to jsou
třeba křesťané, a přinutil se 
k slabému úsměvu, ale nikdo
mu neodpověděl. Jednou se
před skupinu vybatolilo nahé
dítě. Ihned se za ním vyřítila
jeho matka s rozcuchanými
vlasy, ve spěchu klopýtla, ale
chytila dítě do náruče a jak pes
s ním utekla. Aby přemohl třes
těla, kněz usilovně myslel na
onu noc, kdy z Olivetské hory
vlekli toho člověka ke Kaifášovi.
Když vyšli ze vsi, udeřilo ho do
očí oslnivé světlo. Pocítil závrať a
zastavil se. Muž za ním něco
zavrčel a vrazil do něj.
Nuceně se usmál a řekl jim, aby
ho nechali trochu odpočinout,
ale muž s kamennou tváří jen
zavrtěl hlavou. Po poli, do něhož
pražilo slunce, se šířil pach
mrvy, a nad ním radostně prozpěvoval skřivánek. Veliké
stromy, jejichž jména ani neznal, vrhaly na cestu příjemný stín.
Listí ve větru svěže šustilo. Cesta procházející poli se
postupně zužovala, až vešla do hor za vsí. V dolíku nedaleko
cesty se objevila chata z větví. Její černý stín dopadal na dno
prohlubně, které mělo barvu hlíny. Na zemi tam dřepěla
skupina několika mužů a žen se svázanýma rukama v šatech
venkovanů. Povídali si mezi sebou, ale jak zahlédli kněze, 
v úžasu otevřeli ústa. Když strážní dovedli kněze k těmto
lidem, splnili tím zřejmě svůj úkol. Začali si mezi sebou poví-
dat a stále se něčemu smáli. Nevypadali ani, že by měli dávat
pozor, aby někdo neutekl. Když kněz usedl na zem, skupina
čtyř pěti mužů i žen uctivě sklonila hlavu.
Chvíli mlčeli. Jakási moucha, přilákaná potem, který mu stékal
z čela, mu neodbytně létala kolem hlavy. Jak tak seděl 
s teplým sluncem v zádech a naslouchal ostrému zvuku jejích
křídel, jako by se dokonce začal cítit o něco lépe. Uvědomoval
si sice tu nepopiratelnou skutečnost, že ho konečně chytili, ale
prostředí, v němž se octl, bylo tak pokojné, že se mu vnuco-
vala myšlenka, zda to všechno není jenom přelud. Nevěděl
proč, ale vybavilo se mu slovo „sabat“. Strážní si mezi sebou
povídali a tvářili se dokonce vesele, jako by o nic nešlo. Slunce
ozařovalo chatrč z křoví a větví v prohlubni. Nebyl by si po-
myslel, že den jeho zatčení, který si tak dlouho se strachem 
a neklidem ve své fantazii představoval, bude takhle pokojný.
Cítil dokonce těžko vysvětlitelné zklamání, že neprožívá nic
tragického ani hrdinského, jako tolik mučedníků nebo sám
Kristus.
„Padre,“ oslovil ho muž, s jedním okem potaženým bílou
blanou, sedící vedle něho. Snažil se při tom pohybovat
spoutanýma rukama. „Jak se vám to stalo?“

Nato i ostatní muži a ženy naráz
zvedli hlavy a s neskrývanou
zvědavostí čekali, co kněz odpo-
ví. Tihle lidé byli jak nevědomá
zvířátka a nepochybně ani ne-
tušili, co je čeká.
Kněz odpověděl, že ho chytli 
v horách, ale zdálo se, že mu
nerozumějí. Muž si přiložil ruku
k uchu a zeptal se znovu.
Konečně zachytili smysl toho, co
jim kněz chtěl říci.
„Ó –“ vzdechli, aby vyjádřili po-
chopení i dojetí.
„A tak pěkně mluvíte,“ obdivo-
vala jedna z žen knězovu ja-
ponštinu. Vykřikla dětsky: „To je
obdivuhodný.“
Také strážci se tomu jenom
zasmáli a nehubovali ji, ani nijak
nezasáhli. A nejen to – ten
jednooký muž se osmělil nato-
lik, že oslovil jednoho ze stráž-
ných, a ten mu s úsměvem od-
povídal.
Kněz se potichu zeptal jedné 
z žen: „Co tu dělají tihle lidé?“
Odpověděla mu, že strážní i oni
sami čekají na úředníky.
„My jsme křesťani, ale tamti ne.

Jsou to pohani.“
Žena to řekla způsobem, ze kterého bylo zřejmé, že tento
rozdíl nepokládá za nic důležitého.
„Jezte.“
Pohybujíc rukama spoutanýma v zápěstí vytáhla zpoza
poodhalených ňader malé okurky, do jedné se zakousla 
a druhou podala knězi. Začal ji žvýkat a v ústech se mu šířila
její trávová příchuť. Kousal předními zuby jako krysa a myslel
na to, že od doby, co přišel do této země, je zdejším chudým
věřícím jenom na obtíž. Obstarali mu domek, dostal od nich
tyto rolnické šaty, dávali mu almužnu v podobě jídla. Teď
konečně by jim také on měl něco dát. Jenomže on jim mohl
obětovat jen své činy a svůj život.
„Tvé jméno?“
„Monika.“ Žena vyslovila své jméno s mírným ostychem, jako
by ukazovala svou jedinou ozdobu. Který asi misionář dal této
ženě, jejíž celé tělo bylo prosáklé rybinou, jméno matky
slavného Augustina?
„A tamten člověk?“ ukázal na jednookého muže, který si
dosud o něčem povídal se strážným.
„Mozaemon? Ten se jmenuje Džuan.“
„Jak se jmenoval padre, který vám dal tahle křestní jména?“
„To nebyl kněz, jenom bratr – Išida. Padre ho jistě bude znát.“
Kněz zavrtěl hlavou. Kromě Garrpeho tu nevěděl o žádném
knězi ani řeholníkovi.
„Vy ho neznáte?“ Ženu to zřejmě překvapilo. Podívala se kně-
zi upřeně do obličeje. „Vždyť to je ten, co ho zabili v unzen-
ských horách.“
„A vy všichni – jste s tím smířeni?“ Otázka, o níž už chvíli
přemýšlel, mu konečně vyšla z úst. „Brzy možná všichni
zemřeme právě tak.“
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Danny Wallace
HAMISH A SVĚTOKAZI
Kniha známého britského moderátora,
herce, filmového tvůrce a autora knih
pro dospělé čtenáře je vhodnou čet-
bou pro fanoušky knížek Roalda Dahla,
Davida Walliamse či Toma Gatese. Co
byste dělali, kdyby... se celý svět na-
ráz zastavil? Ano, úplně celý, se vším
všudy – jako v pohádce o Šípkové Rů-
žence. Ptáci by strnuli uprostřed letu,
letadla by nehybně visela ve vzduchu,
lidé by se nehýbali – všichni kromě

vás! Přesně tohle se stane desetiletému Hamishovi. A na
svědomí to mají Světokazi a jejich děsiví přátelé. Chtějí
totiž ovládnout svět! Jo, a nesnáší děti. Zvlášť ty, které 
o nich vědí. Jako Hamish. Je vám jasné, co Hamishovi
hrozí? A je vám jasné, co se stane, když Hamish nepřijde na
to, jak na tyhle zloduchy vyzrát? Ne? No tak to si nechte
vyprávět! 
Překlad: Jiří Popel

Flexi vazba, 340 stran, 298 Kč, EAN: 9788025719244

http://www.kosmas.cz/knihy/214208/hamish-a-svetokazi/

Zakoupit můžete zde



Slavná britská
kuchařka a pro-
pagátorka zdra-
vého stravování
Ella Woodward
míří poprvé do
Česka. Na konci
března se zúčast-
ní hned několika
akcí. 
Vidět ji můžete
třeba na knižním
festivalu
KNIHfest, který
pořádají pražské
obchodní centrum
Letňany spolu 
s Knihy Dobrovský. 
Jedna z nejpopu-
lárnějších food
blogerek sou-
časnosti chystá 
v Česku hned tři
zastávky. 
Tou první bude
autogramiáda 
v brněnském
knihkupectví
Knihy Dobrovský
Joštova, která se
uskuteční 23. března. O den později bude Ella
podepisovat své kuchařky v prodejně Knihy
Dobrovský na Václavském náměstí v Praze.
Vrcholem její české návštěvy bude potom
vystoupení na knižním festivalu KNIHfest, 
kde se Ella Woodward představí 25. března. 
Autorku veleúspěšných kuchařek Lahodně 

s Ellou nebo
Lahodně 

s Ellou a přáteli
přivedly ke změně

stravy zdravotní
potíže. Spala šest-
náct hodin denně,

trpěla bolestmi
hlavy, závratěmi. 

Po čase přišla
nečekaná diag-

nóza – vzácný
syndrom posturál-

ní tachykardie,
který je v pod-

statě neléčitelný 
a pacient se s ním

musí naučit žít.
Ella se však

rozhodla vydat
jinou cestou a za-

čala objevovat
taje celostní

medicíny a pří-
rodního stra-

vování.  
Založila si proto
blog Deliciously
Ella, kde sepiso-
vala své kuchař-

ské pokusy a omyly. Ze svého jídelníčku nado-
bro vyškrtla lepek, cukr, mléčné výrobky 

i chemická aditiva. A podařilo se. Nejen, že
vyzrála nad příznaky nemoci, navíc se stala
vzorem pro řadu lidí. Dnes patří mezi nejpro-

dávanější autorky kuchařek a je velmi
úspěšnou propagátorkou veganství. 

KNIHY OMEGA vydávají
Světoznámá kuchařka 

Ella Woodward
přijede v březnu poprvé do ČR 

Foto Tommy Clarke
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Postupně zneklidněla, upustila
kbelíky na zem a přiklekla 
k nejbližší hlavě. Prohrábla
listí, nenarazila však na jedi-

nou bobulku. Pár rozšlápnutých
se válelo pouze po zemi. 

Neblahé tušení ji zavedlo i k dalším keřům.
Prohlédla je, ovšem se stejným výsledkem. Už
viděla, jak dokážou řádit špačci a hladová zvěř,
jenže v takovém případě by na keřích zůstaly
prázdné stopky… Tohle byl evidentně jiný
případ. A ona při bližším průzkumu s hrůzou
objevila jasné známky po nedávném stříhání. 
„Proboha…“ vyjekla a pocítila náznak paniky.
Vyrazila uličkou a doslova zběsile rozhrnovala
olistění. Čím dál ale postupovala, tím si byla
jistější, že ji někdo okradl. Oba řádky byly
kompletně sklizené…
„Hajzlové!“ ucedila se slzami v očích a rozběhla
se ze svahu, aby zkontrolovala i zbytek
vinohradu. Rozčilení spolu s bezmocí však
mělo silný vliv na její koordinaci. Po několika
vrávoravých krocích sjela Viole v rozbahněném
terénu holina, a o pár vteřin později se rozplá-
cla jak dlouhá, tak široká v mazlavém blátě. 
Zabořila nos do vlhké zeminy, která jí stříkla 
i do očí a vlasů. Chvíli jen tak ležela, načež se
jí zpod víček vyřinuly slzy. V jejím nitru se mísi-
la zlost s ublíženou lítostí a beznadějí, a ona
začala hlasitě vzlykat. Uhodila sevřenou pěstí
do blátivé hmoty a pak si z tváří špinavou rukou
setřela slané krůpěje. Hůř než teď už stejně
vypadat nemůže.
Nakonec se jí za pomoci obou rukou podařilo
dostat do vzpřímené polohy. Zablácenými prsty
odhrnula rozcuchané vlasy z obličeje a vydala
se svahem vzhůru. Přejížděla pozornýma
očima ostříhané keříky, aby se ujistila, že ji
opravdu nešálil zrak – bohužel však musela
konstatovat, že vidí velmi dobře. Sem tam
spatřila osamělý střapec, který zloději buď
nestál za to, aby s ním ztrácel čas, anebo si ho
nevšiml.
Marnost Violu zahltila tak hutně, že ji náhle
opustily síly. Po pádu ji přešla i snaha obhléd-
nout, jak je na tom se zbývající úrodou.
Dovlekla se k autu, kde obrátila jeden kbelík
dnem vzhůru, posadila ho do trávy a svezla se
na něj. Překřížila paže na kolenou a schovala

hlavu do klína. Přestože myslela, že jí slzy
došly, několik nových se přece jen ještě
objevilo a sjelo dolů po umazaných lících.
Nechala je být. 
Přepadl ji pocit, že co nevidět upadne do
deprese. Dokonce přestala vnímat okolí. Zvuk
motoru sice vzdáleně zaznamenala, ale
doufala, že si jí řidič projíždějícího auta
nebude všímat. Určitě šlo o jiného vinaře,
který má plné ruce práce. Vůbec se nepohnu-
la a snažila se vypnout sluch, kovové prá-
sknutí dveří jí však uniknout nemohlo. 
V duchu zakvílela s pevným rozhodnutím
nezvedat hlavu. Ať už u ní zastavil kdokoli,
přála si jediné: aby zas hodně rychle nastarto-
val a zmizel. Právě v tuhle chvíli jí bylo
srdečně jedno, jestli její chování vyzní
nezdvořile. Chtěla být sama! 
„Vinařice?“
To slovo proniklo k Violiným uším jako seknutí
meče, přestože bylo vysloveno tiše a vcelku
mile. 
„Dejte mi s tou debilní přezdívkou pokoj…“
zamumlala do mokré látky kalhot. Jestli ji
Severin slyšel anebo mu její věta unikla,
netušila. Tak či onak na ni slovně nezareago-
val. Místo toho ve vlhké trávě párkrát podklou-
zly gumové podrážky.
„Stalo se něco?“ Závan vzduchu Viole
prozradil, že si přisedl na bobek těsně vedle
ní. Odhodlání zůstat netečná každou vteřinou
sláblo – nejen kvůli jeho blízkosti, ale i tónu,
jenž měl mnohem blíž k zájmu než výsměchu,
na který u něj byla zvyklá. Nehledě na to, že ji
zničehonic přepadla potřeba se o někoho
opřít. Ne, že by jí to pomohlo, ale po odplynutí
prvního šoku šlo o logickou reakci.
Konečně zvedla obličej, aniž si připustila, jak
příšerně vypadá. Secvaklo jí to, až když jeho
tváří přelétl náznak leknutí. To vzápětí
nahradilo nepochopení a pak úžas. Po té
přehlídce emocí vyprskl smíchem, který
zjevně nedokázal zadržet. Ke cti mu sloužil
pouze fakt, že si okamžitě připlácl ruku na
ústa a své veselí zkrotil. 
„Jste v pohodě?“ položil jí rychle další otázku.
„Doufám, že vás něco nepřipravilo o řeč. Dost
by se mi stýskalo po vašich nadávkách.“ 
„Ha, ha,“ ušklíbla se. „Válím se smíchy.“
„No hurá!“ Viditelně si oddechl. „Nechcete
trochu vody na umytí? Mám v autě kanystr, 
a něco místo ručníku by se taky našlo.“
„To je první rozumná věta, kterou od vás
slyším,“ vzdychla.
Pozvedl jeden koutek úst a pak se zadíval za
ni. „Natáhla jste se, co?“ odhadl příčinu jejího
stavu a podal jí ruku. Dovolila mu, aby jí
pomohl vstát. 
„Tak nějak,“ obhlédla bahnitý nános na
kalhotách a prsou. „Fuj, to je ale hnus,“ dodala
znechuceně.
Znovu se zasmál, pružně přešel ke kufru 
a otevřel ho. Vytáhl pětilitrový kanystr 
a odšrouboval uzávěr. Potom na Violu kývl 
a naklonil ho, aby se mohla pohodlně oplách-
nout. Šlo to špatně a spotřebovala dost vody,
ale nakonec se zbavila aspoň toho nejhoršího. 
„To jste tady sama? Pěkně se nadřete,“ mrkl
na prázdné bedny, zatímco ukládal nádobu na
místo. 

Markéta
Harasimová
POHÁRY
TOUHY

Erotický román s mysteriózním
nádechem

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 vi-
nařském 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 odvrá-
cenou 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, 
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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.

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/

Otevírací doba:

3. – 4. 3.     10:00 - 18:00 hod.
5. 3.            10:00 - 16:00 hod.

Cena vstupného:
Dospělí                                    80,- Kč
Děti, studenti, důchodci, ZTP     50,- Kč
Hromadný vstup (pro školy) 20,- Kč
Platí VIP karta 2017 


