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Nuala Ellwood
CO ZBYLO Z MOJÍ SESTRY

Kate strávila posledních patnáct let ve válečné zó-
ně. Psala reportáže o nenávisti a brutalitě, teď se
však vrací domů. Ne z vlastního rozhodnutí, ale pro-
tože jí zemřela matka. Pohřeb už nestihne; sestra jí

dala vědět pozdě. Vlastně ji to ani neudivuje, nikdy neměly dobrý vztah. V rodném
domě by se měla cítit bezpečně, ale opak je pravdou. Všude na ni doléhají děsivé
vzpomínky. V sousední zahradě vídá dítě, které by tam podle všeho nemělo být.
Dějí se jí věci, které jsou velmi podivné a znepokojivé. A tehdy začne Kate pochybo-
vat, jestli se nepomátla. Nemá se komu svěřit. S kým se poradit. Sestra nepřichází 
v úvahu, ta utápí v alkoholu žal nad tím, že před pár lety zmizela její dospívající dcera.
Ještě že je tady sestřin manžel Paul, ten jediný je aspoň trochu nápomocný.
Přesto se Kate ocitá na pokraji zoufalství. Neví, jestli je to, co vidí, skutečnost, nebo
výplod její mysli. Jako by už nic nebylo takové, jakým se jeví. Dochází k jediné jistotě
– že něco je zatraceně špatně. Zbývá otázka, jestli v sobě bude mít dost síly odhalit
pravdu. 

Překlad: Michael Havlen
Vázaná, 376 stran, 349 Kč, ISBN: 978-80-7498-256-9

https://www.dominoknihy.cz/napeti/co-zbylo-z-moji-sestry
Zakoupit můžete zde

„Impozantní prvotina! Psychothriller napínavý stejně 
jako Dívka ve vlaku, ovšem podstatně lépe napsaný.“ 
The Observer

Ukázka z knihy a rozhovor s autorkou na dalších stranách
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Policejní stanice Herne Bay 
Neděle 19. dubna 2015 10.30
„Mám vám tu otázku zopakovat?“ Doktorka na mě mluví, ale já ji
přes hlasy skoro neslyším. „Kate?“ Doktorka si nervózně
poposedne. „Promiňte, můžete mi to zopakovat?“ Snažím se
soustředit. „Nemám zavřít okno? Venku je dost hlučno.“ Začne
vstávat, ale já ji zvednutím ruky zastavím. Cukne sebou a mě
napadne, že si moje gesto možná mylně vyložila jako agresi. „Ne,“
odpovím, zatímco se znovu nejistě posadí. „To není potřeba. Jen
jsem měla pocit, že slyším… ale nic. O nic nejde.“ O těch hlasech
jí říct nesmím. Přikývne a pousměje se. Tohle je pro ni známé
území. Sluchové halucinace, hlasy v hlavě. Jako pro klinickou
psycholožku to pro ni bude lahůdka. Bere do ruky zápisník a namíří
pero na novou stránku. „Dobře,“ zamumlá. Od stříbrného pera,
které začíná klouzat po papíru, se odrážejí paprsky ranního
slunce. „Ty věci, které slyšíte… Můžete mi je, prosím, popsat?
Jsou to nějaké konkrétní hlasy?“ „Nevím, o čem mluvíte,“ odpovím.
„Máte potíže je rozpoznat?“ „Poslyšte, je mi jasné, o co se snažíte,“
odseknu. „Ale to se vám nepovede, protože nejsem to, co si o mně
myslíte.“ „Co si o vás myslím?“ „Že jsem bláznivá ženská, která
slyší hlasy, vidí neexistující věci a podléhá bludům. Myslíte si, že
všechno je to jen v mojí hlavě.“ Ale jak mluvím, znovu je zaslech-
nu. Sílí a zase slábnou jako špatně naladěná rozhlasová stanice.
Shawová něco povídá, ale já ji přes výkřiky neslyším. Nářek staré
ženy, mladý otec utíkající ulicemi s potrhaným tělem své holčičky
v náručí. Moji věrní průvodci, kteří se ke mně vracejí vždycky, když
jsem ve stresu. Nemůžu si pomoct. Dám si ruce přes uši a pevně
je tam držím. Hlasy se po chvíli rozplynou do tichého šumění, asi
takového, jako když si přiložíte k uchu mušli. Vidím svoji matku, jak
ke mně tiskne tvář. Poslouchej, broučku. Slyšíš to? To s tebou
mluví oceán. A já jsem jí věřila. Věřila jsem, že se v té lastuře
ukrývá moře, i když jsem ve skutečnosti slyšela jen vzduch odráže-
jící se od zakřivené dutiny. Věřila jsem jí, protože jsem to
potřebovala. Byla to moje matka a ta nikdy nelhala. „Kate?“ Vidím,
že Shawová pohybuje rty. Oslovuje mě. Chvíli na ni zírám a ona
zase na mě. Má tmavě zelené oči, které barvou připomínají zimní
moře. To moře je čím dál bouřlivější, vlny narážejí do útesů.
„Kate, prosím.“ Shawová začíná vstávat. Asi chce přivolat pomoc.

Přinutím se odtrhnout ruce od uší a sepnu je před sebou. Náramek
z olivínu, který mi dal Chris k osmému výročí seznámení, se mi
sesune po ruce a zastaví se u zápěstí. Přejedu po něm prstem
a hladím kamínky, jako by měly kouzelnou moc. Přej si něco, říkám
si v duchu. Vzpomínám na večer, kdy mi Chris ten náramek
věnoval. Byli jsme v Benátkách. Právě tam probíhal karneval, a jak
jsme se proplétali mlžnými ulicemi a obdivovali důmyslné kostýmy
lidí v průvodu, strčil mi něco do kapsy. „Na dalších osm roků,“
zašeptal, když jsem si připnula náramek na zápěstí. Zavírám oči.
Prosím, ať se mi vrátí. „Jak se vám v poslední době spí?“ ptá se
doktorka Shawová. „Nemáte zlé sny?“ Zavrtím hlavou a snažím se
soustředit, ale dokážu myslet jen na Chrise a na náš výlet do
Benátek. Ve vzduchu je cítit voda z benátských kanálů. „Je moc
hezký,“ říká Shawová a ukazuje na náramek. „Olivín prý zahání
noční můry,“ zašeptám. „A pomáhá to?“ Dál třu kamínky
ukazováčkem a palcem. Je to zvláštně uklidňující. „Ptám se, jestli
ten kámen pomáhá.“ Ona s tím nepřestane. Usrknu si vody z plas-
tového kelímku, který mi dali před hodinou. Je vlažná a má
chemickou příchuť, ale pořád lepší než zápach kanálů. „Tu a tam
se mi něco ošklivého zdá,“ odpovím, když si otřu ústa hřbetem
ruky. „Komu by se nezdálo? Poslední týdny pro mě byly strašně
náročné.“
Zatímco si Shawová dělá zápisky, zadívám se na své nohy a na
vteřinu spatřím kusy lidských těl rozházené v hlíně jako nějaká
strašlivá puzzle skládačka. Ptala se mě na noční můry, ale kde
mám začít? Mám jí říct, jak jsem stála v mělkých hrobech, bořila se
nohama do země a cítila na prstech tělní tekutiny obětí? Nebo
snad o těch nekonečných černých nocích, kdy jsem se probouzela
hrůzou a žadonila o zvuk lidského hlasu, o jakýkoli zvuk, abych už
nemusela poslouchat to nesnesitelné mrtvolné ticho? Ne, protože
když to udělám, jen tím potvrdím její podezření. Musím zůstat
soustředěná a udržovat si před ní náskok, jinak bude po všem.
A tak dál hladím olivín a modlím se, aby mě ochránil. Shawová
přestane psát a vzhlédne. „A řekla byste, že se ty zlé sny po vašem
návratu do Herne Bay zhoršily?“ Položím kelímek na stůl a na-
rovnám záda. Nesmím se nechat rozptylovat. Musím být bdělá
a ostražitá. Každé slovo, které tady řeknu, může být použito proti
mně. „Nezhoršily se,“ odpovím pokud možno vyrovnaným tónem. 
„Jsou jen reálnější.“
...
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Hrdinka vašeho románu Kate prožila
mnoho let ve válečné zóně a výrazně ji
to poznamenalo. Jak se vám podařilo
tak přesvědčivě popsat její prožitky?
Inspirovala jsem se příklady ženských
válečných reportérek – Marií Colvinovou,
Marthou Gelhornovou a Janine di Giovanni.
Fascinovalo mě, jak suverénně si počínaly 

v takové ryze mužské profesi. Navíc jsem
se přesvědčila, že právě ony dokážou najít
lidský příběh i uprostřed války. Můj respekt
přerostl přímo v obdiv, když jsem se v roce
2012 dověděla o smrti Colvinové v Sýrii.
Velice mě zasáhl nekrolog její sestry. Byl
mezi nimi velký věkový rozdíl a ona vzpo-
mínala na to, jakou lásku jí Marie v dětství
dávala na její polibky, na vyprávění krás-
ných příběhů a na to, jak ji učila snít. 
K tomu jsem si přidala zážitky mého otce 
a jeho přátel válečných zpravodajů a vy-
tvořila si obraz neskutečných hrůz, které
lidé musí na různých místech ve světě pro-
žívat. Tehdy mě napadlo, že by bylo zají-
mavé napsat příběh o dvou sestrách, 
z nichž jedna odchází bojovat s nespra-
vedlností a druhá zůstává doma, aby pod-
stoupila boj s démony povstávajích ze
všech těch hrůz. Viděla jsem v tom jakousi
směs síly a zranitelnosti, a to měla charak-
terizovat Kate.
Aleppo se vším, co se zde odehrálo, je předobrazem zážitků vaší
hrdinky Kate, které u ní vyvolaly posttraumatickou stresovou
poruchu. Pronásleduje ji vzpomínka na malého chlapce 
z Aleppa.  Myslela jste při psaní i na svého syna?
Ano. Kdykoli jsem sledovala zprávy z Aleppa, vybavovaly se mi
dětské tváře poznamenané strachem a utrpením. Chtěla jsem rovněž
ukázat paralely života dítěte tam a dítěte na Západě a vyjádřit, že je
to jen náhoda, že jsme se narodili do relativně bezpečného prostředí. 
Když jsem psala román o válečné zpravodajce, musela jsem pře-
mýšlet o tom, jakých událostí se bude týkat. A Sýrie byla určitě jednou
z nich. Myslím, že každá doba má svou válku a syrský konflikt je náš.
Byla jsem zděšená utrpením lidí uvězněných v obléhaných městech
jako je Aleppo. Také můj manžel, ilustrátor, strávil minulou zimu 
v uprchlických táborech v Calais, kreslil a zaznamenal lidi, kteří tam

žili. Příběhy, které mi vyprávěl, zvláště těch
lidí, kteří uprchli ze Sýrie, mě rozrušily a za-
rmoutily. Vedlo mě to k zamyšlení nad tím,
jak lidskou psychiku poznamená válka. 
Děti ve vašem románu neprožívají zrov-
na hezké první roky života. Jaké vy jste
měla dětství? 
Moje dětství bylo nesmírně šťastné. Vy-
růstala jsem ve velkém domě mezi
Darlingtonem a Stocktonem. Byla jsem
nejmladší z pěti sourozenců, tak jsem se
dělala starší, abych jim stačila. To, co děti 
v románu prožívají, není z mé zkušenosti. 
A já si říkám, jak je báječné být spisovatel-
kou. Vymýšlím si příběh, vycházím z fikce.
Kdo píše o něčem, co sám prožil, předává
své zkušenosti. Mně přijde úžasné vytvořit
postavu, která se mi v ničem nepodobá.
Připadá mi mimořádně dobrodružné po-
hlédnout do mysli takové fiktivní postavy,
přemýšlet, jak se jí prožitky zapsaly do moz-
ku, jak ji změnily, jak poznamenaly vztah 
k její sestře. 
Do jaké míry vás ovlivnil Edgar Allan
Poe? Někteří kritici tady vidí nějakou
souvislost...
Když jsem studovala projevy posttrauma-
tického stresového syndromu, vybavovala
jsem si právě Poeova Havrana. Zjevoval se
mi černý pták, který navštěvuje muže, trý-
zněného horečkou a mučivými vzpomín-
kami na zemřelou dívku, a vyvolává v něm
pocity hrůzy. Přišlo mi to hodně podobné,
jako když se někdo nemůže zbavit vzpo-
mínek na prodělané válečné útrapy. 
Thriller Co zbylo z mojí sestry je
označován za váš debut. Ale vy jste

předtím vydala už dva romány. 
Pod jménem Nuala Caseyová jsem publikovala knihy Soho, 
a Summer Lies Bleeding. Co zbylo z mojí sestry je tedy můj debut
pokud jde o thriller, předchozí tituly byly více literární. Jsem
přesvědčena, že právě svým posledním dílem jsem našla svůj styl,
na němž mohu dále stavět. 
Naznačujete tím, že vaše další kniha bude opět thriller?
V současné době pracuji na svém novém románu, thrilleru s pracov-
ním názvem Little Shadow. Vyprávím příběh Maggie, která se
probudí v nemocnici, aby zjistila, že její dcera je mrtvá, manžel zmizel
se všemi penězi a rodinný dům byl prodán. Dostává se do  děsivé
sítě lží a podvodů. Víc bych nechtěla prozrazovat.

(Volně podle zahraničních pramenů)

Britská autorka Nuala Ellwood vyrůstala v rodině
uznávaných novinářů. Na začátku profesní dráhy se
věnovala zpěvu a psaní písňových textů, ale později
se rozhodla pro spisovatelství. Rodinné prostředí
významně ovlivnilo námět její prvotiny Co zbylo 
z mojí sestry. 
Nualin otec i celá řada jeho přátel působili jako vá-
leční reportéři a právě jejich vyprávění bylo pro
autorku primární inspirací pro vytvoření hrdinky, která
se po návratu z válečného pekla potýká s posttrau-
matickou stresovou poruchou.
K „nespolehlivým vypravěčům", kteří jsou v současné
thrillerové tvorbě tolik populární (první byla hrdinka
románu Zmizelá od Gillian Flynn) tak díky Nuale
Ellwood přibývá bravurně psychologicky vykreslená
hrdinka, u níž čtenář pochybuje, jestli skutečně vidí,
slyší a prožívá to, o čem nám vypráví.
Co zbylo z mojí sestry je thriller bravurně napsaný,
mrazivý, s místy až hororovými prvky. Zcela jistě není
náhodou, že deník Guardian označil Nualu Ellwood
za jednu z nejnadějnějších tváří britské literatury.

Marie Colvinová





J. D. Vance Americká elegie
memoáry o krizi rodiny a kultury
když Donald Trump nečekaně vyhrál americké prezidentské volby, stal se z čerstvě vydané
knihy Americká elegie od debutujícího autora J. D. Vance nečekaný bestseller – kniha totiž
čtivě,  působivě  a  výstižně  líčí  prostředí,  z  něhož  se  rekrutovala  velká  část  Trumpových
voličů, tj. prostředí bílé americké chudiny.

Americká elegie nabízí ovšem nejen detailní popis onoho prostředí, ale rovněž vroucí a osob-
ní  analýzu  krize  kultury  chudých  bělošských  Američanů.  O  rozkladu  této  společenské
skupiny, procesu, který nenápadně probíhá už více než čtyřicet let, se píše stále častěji a se
stále větším znepokojením, ale dosud nikdo jej nepopsal zevnitř a tak kriticky. V Americké
elegii J. D. Vance pravdivě líčí, jak prožívá sociální, regionální a společenský úpadek člověk,
který se s tímto břemenem narodil.
Příběh rodiny Vancových začal v poválečné Americe nadějí. Autorovi prarodiče byli „zamilo-
vaní, ale chudí jako kostelní myš“. Přestěhovali se z apalačského regionu kentucky do Ohia
s nadějí, že uniknou strašné chudobě, která je obklopovala. Stali se příslušníky střední třídy
a nakonec jedno z jejich vnoučat absolvovalo právnickou fakultu Yaleovy univerzity, což je
konvenčním  měřítkem  společenského  vzestupu.  Ale  když  se  začteme  do  rodinné  ságy
Americké elegie, postupně zjistíme, že autorovi prarodiče, teta, strýček, sestra a především
jeho matka se s životem ve střední třídě jen obtížně vyrovnávali, že se nikdy zcela nevymanili
z minulosti poznamenané  týráním, alkoholismem, chudobou a  traumaty, problémy charak-
teristickými pro jejich oblast Ameriky. S pronikavou upřímností Vance ukazuje, že démony
své  chaotické  rodinné  historie  v  sobě  stále  nosí  i  on.  Autor  napsal  hluboce  dojímavé
vzpomínky  s  dávkou  humoru  a  s  živě  vylíčenými  skutečnými  postavami,  ale  zároveň
naléhavou a znepokojivou meditaci o tom, že ve velké oblasti Spojených států ztratili  lidé
víru ve svůj americký sen. 
Překlad: miloš calda
Vázaná, 264 stran, 298 kč, eAN: 9788025724118

https://www.kosmas.cz/knihy/226538/americka-elegie/
Ukázka a rozhovor s autorem na následujících stranách
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Podobně jako většina malých dětí jsem se i já naučil svoji adresu.
Kdybych se ztratil, mohl jsem požádat někoho dospělého, aby mě
tam dovedl. Když se mě ve školce paní učitelka zeptala, kde žiju,
dokázal jsem jí odříkat celou adresu bez zadrhnutí, i když moje
matka měnila často bydliště, z důvodů, které jsem jako dítě nechá-
pal. Vždycky jsem ale rozlišoval mezi „mojí adresou“ a „mým
domovem“. Moje adresa byla tam, kde jsem trávil většinu času 
s matkou a se sestrou, ať už to bylo kdekoli. Ale můj domov byl stále
stejný: dům mé prababičky v Jacksonu v kentuckých horách. 
Jackson je městečko s asi šesti tisíci obyvateli uprostřed uhelné
pánve jihovýchodního Kentucky. Označovat je za město by bylo příliš
velkorysé. Je v něm soudní budova, pár restaurací (téměř všechny
patří fastfoodovým řetězcům) a pár obchodů. Většina jeho obyvatel
žije v kopcích podél kentucké silnice číslo 15, v obytných přívěsech,
ve vládou dotovaných domech, v malých venkovských domcích 
a v horských usedlostech, jako je ta, k níž se vážou mé nejkrásnější
vzpomínky na dětství.
Obyvatelé Jacksonu se všichni zdraví, ochotně nechají své oblíbené
činnosti, aby pomohli vyprostit ze sněhové závěje auto někoho
cizího, a – bez jediné výjimky – zastaví na silnici, vystoupí a postaví
se do pozoru pokaždé, když projíždí pohřební kolona. Právě to mi
ukázalo, že na Jacksonu a jeho obyvatelích je cosi zvláštního. Proč,
ptal jsem se babičky, které jsme všichni říkali „mamá“, proč každý
zastavuje, aby mohl projet pohřební vůz? „Protože sme horalové,
broučku. U nás si svejch mrtvejch vážíme.“ Moji prarodiče se na
konci 40. let s dětmi přestěhovali do městečka Middletown v Ohiu.
Vychovali tam své děti. I já jsem tam později vyrůstal. Ale do svých
dvanácti let jsem trávil každé léto i velkou část zbylého času 

v Jacksonu. Jezdíval jsem tam s mamá na návštěvy jejích přátel 
a příbuzných. Mamá si dobře uvědomovala, že seznam lidí, s nimiž
se chtěla setkat, se postupně krátí. Časem jsme jezdili do Jacksonu
především z jediného důvodu: abychom se mohli starat o matku mé
babičky, které jsme říkali mamá Blantonová (abychom ji alespoň
trochu odlišili od mamá). Mamá Blantonová nás vždycky ubytovala 
v domě, kde žila už předtím, než její manžel odešel z domova, aby
bojoval s Japonci v Tichomoří. Dům mamá Blantonové jsem považo-
val za nejkrásnější místo na světě, přestože nebyl ani velký, ani luxu-
sní. Našli byste v něm tři ložnice. V průčelí byla malá veranda 
s houpačkou. Vedle domu velký dvůr, který se na jedné straně táhl
až k úpatí hory a na druhé straně k hornímu konci údolí. Mamá
Blantonová vlastnila pár pozemků, ale většinou byly zarostlé
neprostupným křovím. O nějaké zahradě se nedalo mluvit, i když
byla z domku krásná vyhlídka na skalnatý sráz a stromy. Naši
zahradu tvořilo údolí a potok, který jím protékal. Všechny děti spaly
v ložnici v patře, v jakémsi kasárenském výklenku s asi desítkou
lůžek. Tam jsme si hráli s bratranci a sestřenicemi dlouho do noci,
dokud nás dopálená babička nezahnala do postele. Okolní hory jsou
pro děti ráj, a já jsem se často věnoval terorizování apalačské fauny.
Přede mnou si nebyla jistá žádná želva, had, žába, ryba ani vever-
ka. Pobíhali jsme s bratranci a sestřenicemi venku a vůbec si ne-
uvědomovali ani všudypřítomnou chudobu, ani zhoršování zdravot-
ního stavu mamá Blantonové. V hlubším slova smyslu byl Jackson
jediným místem, které patřilo mně, mé sestře a mamá. Ohio jsem
měl rád, ale bylo plné bolestných vzpomínek. V Jacksonu jsem byl
vnukem nejotrlejší ženy, jakou kdo znal, a nejšikovnějšího auto-
mechanika ve městě. V Ohiu jsem byl opuštěným synem muže,
kterého jsem ani neznal, a ženy, kterou jsem znát nechtěl. Máma
jezdila do Kentucky jen na každoroční rodinnou sešlost nebo
příležitostný pohřeb, a když přijela, mamá dbala na to, aby se neko-
nalo žádné drama. V Jacksonu na sebe lidé nekřičeli a neprali se,
nikdo nemlátil moji sestru, a zvláště tam nebyli „žádní muži“, jak
říkávala mamá. Ta nesnášela máminy milostné aférky a v Kentucky
nic takového nepřipustila. V Ohiu jsem se naučil šikovně proplouvat
mezi různými náhradními tatínky. Třeba Steve, muž, který trpěl krizí
středního věku, což dokazoval náušnicí. Tvářil jsem se, že náušnice
jsou elegantní, a to tak přesvědčivě, že Steve považoval za vhodné

propíchnout ucho i mně. Chip, alkoholu holdu-
jící policista, který požádal mámu o ruku po
třídenní známosti, považoval moji náušnici za
znak „holčičí změkčilosti“. Mazaně jsem mu
namluvil, že mám rád policejní auta. A pak se
objevil podivínský Ken se dvěma dětmi, jimž
jsem se stal hodným bratříčkem. Ale v tom
všem jsem lhal. Náušnice a policejní auta
jsem nenáviděl, a věděl jsem, že neuplyne ani
rok a Kenovy děti zmizí z mého života. 
V Kentucky jsem nemusel předstírat, že jsem
někým, kým nejsem, protože jediní muži 
v mém životě – bratři mé babičky a její švagři
– mě už znali. Chtěl jsem, aby na mě byli
pyšní? Samozřejmě, ale ne proto, že bych
předstíral, že je mám rád. Je jsem miloval
doopravdy.

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



J. D. Vance a jeho vydavatel doufali, že
Americká elegie vzbudí u čtenářů odpoví-
dající zájem a pro první vydání se dohodli
na nákladu  10 000. Nepředpokládali, že 
o rok později by prodali téměř milion
výtisků.
Vaše kniha je o takzvaných „zapomenu-
tých Američanech“, kteří pomohli Donaldu
Trumpovi do Bílého domu. Po roce jeho
vlády, ale hrozí, že  voliči budou zklamáni,
když prezidentova rétorika nebude odpo-
vídat realitě. Ale vy jste na něco podob-
ného nemohl pomýšlet...
To určitě ne. Začal jsem knihu psát v roce 2013. A samozřejmě, nikdo
v té době, určitě ne já, nevěděl, kdo bude nominován, natož pak, že
przidentem bude zvolen Donald Trump. Nečekali jsme to ani 
v  červnu roku 2016, kdy kniha vyšla. Takže v knize  samozřejmě
Donalda Trumpa nezmiňuji, ale mluvím hodně o lidech žijících 
v určité části země, z určitého demografického segmentu, kteří pře-
vážně Trumpa podporovala, a to jak při nominaci, tak také ve
všeobecných volbách.
Komunitu, o které v knize píšete, dobře znáte. Myslíte, že ji
nejvíce ovlvinilo to, že co říkal Trump, předtím neslyšela?
Republikánská rétorika, řekněme během kampaně Mitta Romneyho,
se zaměřila na podnikatele. Ale lidé spíš stojí o uznání důstojnosti
pracujících. A to Trump pochopil. Soustředil se na dělníky a zaměřil
se na práci. Ve svých projevech neupřednosťoval bohatého pod-
nikatele, hovořil k lidem středu.
Platí to třeba o daňovém zákonu...?
Jistě.
Vyhýbal  se Trump ekonomickým teoriím?
Ano, a bylo to velmi efektivní. Když prezident diskutoval o daňové
reformě, mluvil o těch, kteří z ní budou mít prospěch. Mluvil 
o amerických zaměstnancích. Mluvil o tom, že budeme čerpat
peníze, které jsou nyní v zámoří, a přivedeme je zpátky do

Spojených států. Kladl důraz na americkou
práci a střední třídu – to je pro mne
nejdůležitější a v jistém smyslu nejvíce
geniální součást přístupu Trumpa k politice.
Na konci vaší knihy říkáte: „Žádná politika
nemůže vyřešit problémy dělnické třídy.“
Může je tedy řešit občanská společnost?
Nejsem úplný politický skeptik. Určitě si my-
slím, že inteligentní politika má svůj význam.
Ale akce občanské společnosti jsou také
důležité. Když se o těchto věcech bavíte 
s kompetentními lidmi, ať už to jsou libe-

rálové nebo konzervativci, často slyšíte, že je to úkol pouze pro
vládu. Zapomínají na to, že existují další vrstvy společnosti, jiné insti-
tuce, které hrají zásadní roli. Občanská společnost může být nejvíce
užitečná, i když je to těžké, nabídne-li lidem přístup k lepším příleži-
tostem, k práci a k dalším aktivitám, které zkvalitní jejich život.
Kudy vede východisko z takových problémů jako jsou rodinné
dysfunkce, zneužívání návykových látek a nedostatek eko-
nomických příležitostí? 
Tyto problémy jsou vzájemně propojené. Pokud se podíváme na
drogovou závislost je to otázka lékařské péče. Souvisí to však 
i s chaosem a traumaty v některých rodinách. To zase souvisí s tím,
že je těžké získat pracovní místa. Pokud chceme učinit nějaké
pokroky, musíme všechny tyto problémy řešit současně. Ale kdybych
měl vybrat to, co mě znepokojuje nejvíce, je to určitě rozpad rodiny.
Ke vzdělání se děti dostávají nejdříve v rodině, pak až ve škole.
Rodina je podporuje v rozvíjení jejich talentu a schopnostech, tady
se rozhoduje o tom, budou-li zanedbaní nebo zneužívaní, zda si
osvojí kladné nebo destruktivní hodnoty.  Na mě měla pozitivní vliv
teta a strýc, a jak jsem často říkal, babička mě opravdu zachránila.
Ale kvůli narůstajícímu počtu rodin, které se rozpadají, jsou někteří
prarodiče zataženi do rolí, které už by neměli mít. Počítáli s odcho-
dem do důchodu a s finančním zajištěním především sama sebe, 
a teď se  mají starat o tři nebo čtyři lidi... 

(Volně podle zahraničních pramenů)
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J. D. Vance vyrostl v ohijském mě-
stečku Middletown v „rezavém pásu“
Ameriky a v apalačském městečku
Jackson v Kentucky. Po dokončení
střední školy vstoupil do námořní pě-
choty a sloužil v Iráku. Absolvoval
Ohijskou státní univerzitu a právnic-
kou fakultu Yaleovy univerzity. 
Uveřejnil články v časopise National
Review a je vedoucím pracovníkem
přední investiční firmy v Silicon Valley.
Vance žije v San Franciscu s man-
želkou a dvěma psy. 

Nejvíce mě
znepokojuje
rozpad rodiny...
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George orwell
BArMSKé dNy
John Flory pracuje v Barmě jako obchodník 
s teakovým dřevem. Je otrávený britskou
imperiální politikou a jediné povyražení
nachází v rozhovorech s indickým doktorem
Vérasvámím a později i ve vztahu s mladou
Angličankou Elizabeth lackersteenovou. Když
chce pomoci doktoru Vérasvámímu vstoupit
do klubu, jehož členové jsou pouze běloši,
naplno tak odhalí pokrytectví a rasistické
předsudky vládnoucích Britů. Ve svém prvním
románu George orwell barvitě popisuje Barmu
dvacátých let, se všudypřítomnou korupcí,
úzkoprsostí a zneužíváním domorodého obyva-
telstva: „Koneckonců, domorodci byli přece
domorodci — zasloužili si pozornost, to jistě,
ale i tak to byl jen „poddaný“ národ, méně-
cenný národ lidí s černými obličeji.“

Překlad: Zuzana Šťastná
Brožovaná, 272 stran, 298 Kč, EAN: 9788025723876

https://www.kosmas.cz/knihy/234092/barmske-dny/

Michal Hvorecký
Trol
Vítejte ve strhujícím, zábavném a temném světě,
ve kterém se cosi zásadního změnilo. Kdysi psával
dějiny vítěz. Nyní je píše ten, kdo chce zvítězit.
Guru propagandy poskytne našemu mladému hrdi-
novi životní šanci. Ten přijme lákavou nabídku a
stane se placeným internetovým trolem. Velmi
rychle ale zjistí, že ve válce o příběh není vítězů.
Pachtí se v továrně na hlavní zprávy a tvoří nové
mapy světa. Snil o rychlých penězích, teď mu ale
hrozí, že ztratí lásku, tvář i vlastní jméno. Krátký
román o dlouhé cestě do halucinačního světa za
zrcadlem. 

Překlad: Martina Bekešová
Vázaná, 168 stran, 198 Kč, EAN: 9788025723807

https://www.kosmas.cz/knihy/234167/trol/

Zakoupit můžete zde

Zakoupit můžete zde



Mary Kubica
NEPLAKEJ

Pohřešovaná dívka...
Chicago: Jednoho dne brzy ráno zmizí beze stopy ze svého bytu Ester Vaughanová.
Její spolubydlící Quinn hledá stopy, ale jediné, co objeví, je schovaný dopis
nadepsaný „Miláčku,“ který obrátí vzhůru nohama všechno, co o Ester věděla. 

Cizinka...
Jezero Michigan: V poklidné kavárně, kde pracuje osmnáctiletý Alex Gallo, se
objeví tajemná dívka. Od prvního okamžiku ho přitahuje. Co však začíná jako nevin-
ná zamilovanost, rychle přerůstá v něco mnohem zlověstnějšího. 
Jsou obě dívky těmi, kterými se zdají?  
Jak Quinn, tak Alex si brzy začnou pokládat otázku, jestli tu druhou osobu vlastně
znají? A pokud ne, jak si můžou být jistí, že jim říká pravdu?
Překladatel Blanka Hromková 
Vázaná, 320 stran, 349 Kč, ISBN: 978-80-7390-689-4 

http://www.knihyomega.cz/eshop-neplakej.html

ELEKTRIZUJÍCÍ PŘÍBĚH 
O PODVODU A POSEDLOSTI 
OD AUTORKY BESTSELLERŮ 
HODNÁ HOLKA A  ANDÍLEK  
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Rozhovor s autorkou na další straně



Neplakej je váš třetí román. Jak daleko
jste pokročila v psaní proti před-
chozím dvěma knihám?
Každý román přichází s jedinečnými
výzvami a autorovi nabízí šanci předvést,
kam ve své tvůrčí práci pokročil. Nyní
pracuji se skvělým redaktorem, který mi
pomohl objevit mé slabé i silné stránky.
Tlačí na mě, abych nad rukopisem ještě
více přemýšlela a snažila se jít v dějových zápletkách více do
hloubky, detailněji prokreslila charaktery postav. Neznamená to
však, že psaní je pro mě teď snazší, ale více si uvědomuji možná
úskalí.  Lépe také rozumím všemu, co souvisí s vydáním knihy. Dříve
to byl pro mě neznámý svět.
Dáváte si denní normu, kolik slov musíte napsat? Jak se vám
daří dodržovat termíny pro odevzdání rukopisu?
Stanovuji si, kolik musím napsat za týden nebo za měsíc. Některé
dny se mi zdá, že mi jde psaní samo, jindy je to klopotná práce. Při
pohledu na prázdný monitor počítače cítím marnost, tak jdu raději
dělat něco jiného, třeba uklízím. Vyčistím si hlavu a mohu se zase
vrátit k práci. 
Co potřebujete k psaní, mimo počítače, samozřejmě?
Musím mít na dosah slovník synonym, přístup do Googlu, kde rych-
le najdu všechny potřebné informace, a šálek kávy... Málem bych
zapomněla – kočku nebo raději dvě na klíně. 
Co vás na práci spisovatele nejvíce těší?
Moc ráda vymýšlím postavy, prakticky od nuly a pak sleduji, jak se
vyvíjejí v celém románu. Potřebuji své hrdiny důvěrně znát a bez-
pečně vědět, co v určité situaci udělají nebo řeknou. To vyžaduje
čas. Když začínám román psát, připadá mi to jako bych konverzo-
vala s cizími lidmi. Jak se děj vyvíjí, tím více rozumím jejich moti-
vacím a v souladu s jejich charakterem je dokážu usměrňovat. 
Myslíte si, že zůstanete věrná žánru napětí?
Tento žánr jsem si zamilovala a nedokážu si představit, že bych

psala jinak.

Jak vás napadl námět románu
Neplakej, co vás k němu inspirovalo?
Stejně jako u většiny knih, stojí na
počátku problém. V případě romáu
Neplakej je to zmizení mladé ženy 
v Chicagu a současné zjevení se tajem-
né ženy asi sedmdesát kilometrů odtud.
Když jsem ten román začala psát, ještě
jsem nevěděla, kdo se za těmi postava-

mi bude skrývat a jak se příběh rozvine.  
K úspěchu knihy je potřeba i promyšlený marketing. Jak jste na
tom v tomto ohledu vy?
Marketing je někdy strašidelné slovo pro autory. Jsem vděčná za to,
že můj bratr pracuje v marketingovém týmu a pomáhá mi. Důležité
je dostat se na sociální sítě, na nichž se dá skvěle konverzovat se
čtenáři, knihkupci i knihovníky. Nechápu autory a nakladatele, kteří
se vyhýbají elektronickým médiím. 
Co pro vás znamená skutečnost, že jste považována za best-
sellerovou autorku? Má to i nějaké nevýhody? 
Nemůžu si na nic stěžovat. Mám v životě méně volného času 
a přesto žiji svůj sen. Není nic lepšího než setkání se čtenáři nebo 
v knihkupectvích vidět mé romány na poličkách. Je to naprosto úžas-
né a neskutečné.  Poznala jsem také některé skvělé autory. Kdo mě
zvlášť potěšil, byla Alice Hoffmanová. Setkala jsem se s ní 
v roce 2015 na Tucsonském festivalu knih. Miluji už dlouho její knihy
a mluvit s ní bylo pro mě velmi vzrušující. 
(Ze zahraničních pramenů)

Dobrovský s. r. o., Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4, 
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Mary Kubica je autorkou světových
bestsellerů Hodná holka a Andílek.
Studovala na Miami University 
v Oxfordu ve státě Ohio, kde získala
magisterský titul v oboru Dějiny a ame-
rická literatura. Žije nedaleko Chicaga
s manželem a dvěma dětmi. 
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Vlastimil Vondruška
Život staré Šumavy
Kniha vypráví čtivým, ale přitom fundova-
ným způsobem o proměnách života staré 
Šumavy. Je doplněna téměř stem unikát-
ních dobových fotografií ze sbírek Muzea 
Šumavy v Sušici. Autor popisuje osídlení 
hor od pravěku až do počátků 20. století 
a prostřednictvím příběhů a citací z do-
bových pramenů představuje rozmanité 
skupiny tehdejších obyvatel. Čtenář se 
seznámí i s lidovou architekturou, s lido-
vými zvyky, s oblékáním i způsoby obživy. 
Potěší určitě nejen ty, kteří obdivují krásu 
Šumavy, ale všechny, kteří si váží života 
našich předků. Váz., 256 s., 298 Kč

Kent Haruf
CizinCi v noCi
„Cítím se osaměle. Přijď si popovídat,“ 
osloví jednoho večera sedmdesátiletá 
Addie svého souseda Louise. Stávají se 
z nich dobří přátelé, později i milenci, ná-
hle si připadají jako lidé, kteří mají koneč-
ně štěstí. Addiin syn je však kategoricky 
proti jejich vztahu a dá matce ultimátum, 
které nelze brát na lehkou váhu. Křeh-
ká novela ukazuje touhu po životě a lás-
ce i radost z krátkých momentů štěstí. 
Ve filmové adaptaci tohoto románu Our 
Souls at Night se v hlavních rolích objevili 
 Robert Redford a Jane Fonda. 
Váz., 144 s., 218 Kč

Loretta Napoleoni
obChodníCi s lidmi
jak džihádisté a ISIS proměnili 
únosy a pašování uprchlíků  
v miliardový byznys
Mezi břehy Středozemního moře probí-
há rafinovaná a skrytá obchodní výměna. 
Autorka sleduje počátky džihádistické-
ho byznysu ve formě pašování kokainu 
ze západní Afriky, únosu cizinců v ob-
lasti subsaharské Afriky a poté organi-
zovaného obchodu s uprchlíky. Zbožím 
jsou uprchlíci ze zbídačelých zemí Afriky 
a Asie, obchodníky jsou džihádisté, kteří 
těží z této destabilizace. 
Váz., 224 s., 298 Kč

Mika Waltari
Egypťan sinuhEt
Patnáct knih  
ze života lékaře Sinuheta
Ve strhujícím vyprávění lékaře Sinuheta 
se před čtenářem otevírá Egypt v době 
18. dynastie přibližně v roce 1300 př. n. l. 
za vlády faraona Achnatona. V románu 
ožívají historické postavy: faraoni Amen-
hotep, Achnaton, Tutanch amon, krá-
lovna Tij, Nefertiiti, kněz Aj, vojevůdce 
Haremheb a další. Pozoruhodné a bar-
vité osudy Sinuheta nás zavedou do vý-
znamných míst tehdejšího světa, do vá-

lečné vřavy, nelítostných bojů o moc, dvorských pletich a úkladů. Pro 
svoji velkou oblibu kniha vychází již v šestnáctém vydání. 
Váz., 832 s., 498 Kč

Vladimír Socha
dinosauři v ČECháCh
Kniha oblíbeného blogisty Vladimíra 
Sochy (nominace na Magnesii Literu) 
přináší čtivý pohled na historii objevů 
zkamenělých pozůstatků různých pra-
věkých tvorů, které se do dnešní doby 
našly na našem území, doplněný krásný-
mi ilustracemi Vladimíra Rimbaly. Díky 
významným paleontologickým objevům 
minulých let lze totiž s určitostí prohlásit, 
že i my, Češi, se můžeme pochlubit svými 
vlastními dinosaury!
Váz., 200 s., 298 Kč

Při nákupu v expedičním skladu– slevapro jednotlivce 20% I na www.ivysehrad.cz – sleva 15% 

Bronislav Ostřanský (ed.)
islamofobiE po ČEsku
Přední čeští islamologové, politologové, 
religionisté a další odborníci se pokusili 
hledat odpovědi na otázku, jak se v Čes-
ké republice zrodila tak silná islamofo-
bie. K tématu přistupují z různých úhlů, 
od rozboru stereotypů o islámu a musli-
mech, vztahu islamofobie a antisemitis-
mu, evropského a světového kontextu, 
místu islamofobie v paletě extremistic-
kých směrů v ČR, až po pohled na soci-
ální sítě a jejich vliv na utváření islamo-
fobních názorů. 
Brož., 296 s., 348 Kč

Kateřina Cajthamlová
abECEda  
modErního rodiČE
Při výchově dítěte se často rodiče sami 
sebe ptají: vedu své dítě dobře, obstojí 
v současném světě, kde je hranice mezi 
šťastným bezstarostným dětstvím a ná-
ročnými požadavky na vytvoření osob-
nosti? Pomocníkem v této situaci je i nová 
kniha MUDR. Cajthamlové. Na základě 
svých zkušeností z psychoterapeutické 
praxe přichází s příručkou o rodičovství, 
výchově, úloze rodiny i pravidlech důle-
žitých pro zdravý základ lidských vztahů 
ve stále se proměňující moderní společ-
nosti.
Brož., 400 s., 348 Kč

Stuart Clark
hlEdání druhé zEmě
Roku 1995 byla objevena planeta obíha-
jící jinou hvězdu než naše Slunce. Tento 
objev dokazoval, že Země a další nebes-
ká tělesa v naší sluneční soustavě nejsou 
ve vesmíru osamělá. S. Clark provádí čte-
náře napříč kosmem plným mrazivých 
plání, zvolna rotujících glóbů a ohnivých 
vulkánů až k těm planetám, jež snad mo-
hou – a možná i mohly – vytvořit podmín-
ky pro vznik života. 
Váz., 208 s., 298 Kč
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Michal Macháček
Gustáv Husák
První ucelený životopis posledního komunistického prezidenta

Gustáv Husák – přesvědčený komunista, vězeň i muž přitahovaný mocí
kniha vychází z výzkumu dosud neznámých pramenů z českých, sloven-
ských a ruských archivů i materiálů ze soukromého archivu rodiny
Gustáva Husáka

Jméno Gustáva Husáka
(1913–1991) je nejsilněji spojeno 
s obdobím normalizace 70. a 80.
let, kdy přicházela na svět gener-
ace „Husákových dětí“. Nová
Husákova biografie z pera histori-
ka Michala Macháčka sleduje
dlouhou kariéru posledního prezi-
denta komunistického Českoslo-
venska od samých počátků, za-
měřuje se na Husákův původ a ro-
dinné zázemí, mládí, studia a vstup
do komunistické strany Česko-
slovenska, jeho působení za války
a za slovenského národního pov-
stání, v poválečné politice, jeho
odsouzení v procesu se slovenský-
mi „buržoazními nacionalisty“,
úspěšně završené úsilí o rehabil-
itaci a postupný návrat na mocen-
ské výsluní. stranou nezůstává ani
Husákův osobní život, i zde přináší
kniha nová zjištění. symbol za-
tuhlosti a stagnace normalizační
doby tak v Macháčkově knize
vystupuje jako osobnost mnoho-
vrstevnatější, než jak bývá obvykle
vnímána. kniha vychází z výzkumu
dosud neznámých pramenů z čes-
kých, slovenských a ruských ar-
chivů i materiálů ze soukromého
archivu rodiny Gustáva Husáka. Je
první ucelenou husákovskou mono-
grafií nejen v české historiogra-
fické produkci.

vázaná, 632 stran, 598 kč, EAN: 9788074293887

http://www.ivysehrad.cz/kniha/gustav-husak/

Zakoupit můžete zde Video na:
https://youtu.be/CavisM08WdI
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2.2.1  V KATYNI? 
NEDOBROVOLNÝ 
ÚČASTNÍK ZÁJEZDU
V druhé polovině září roku 1941 proběhl ojedinělý propagandistický
zájezd komunistických intelektuálů na nacisty krátce předtím
obsazenou Ukrajinu, který se udál pod patronací slovenského
ministra vnitra Alexandra Macha.  Událost sama o sobě by stála
snad jen za stručné připomenutí. Na významu jí však dodal čas 
a nevyzpytatelná turbulentnost dějin. Stala se citlivým místem 
v životopisu Gustáva Husáka, jenž se výpravy účastnil.
Společně s Husákem odcestovali na Ukrajinu i jeho přítel Michal
Falťan, Ján Poničan, Miroslav Clementis (bratr Vladimíra Cle-
mentise), nadporučík Čulen (syn Marka Čulena) a Anton Čulen
(někdy uváděn jako neznámý rolník ze Záhoří, jindy jako bratr
Marka Čulena). Poslední tři uvedené osoby byly vybrány z propa-
gandistických důvodů kvůli shodě jmen se známějšími jmenovci,
prvorepublikovými komunistickými poslanci Vladimírem Clemen-
tisem a Markem Čulenem. Cestu měl původně absolvovat i Ladislav
Novomeský, ten se však o chystané akci dozvěděl v předstihu přes
literáta Valentína Beniaka od samotného Macha a v inkriminovanou
dobu narychlo odcestoval do Senice nad Myjavou. Nemohl být
proto v Bratislavě zastižen,  přesto ministr Mach následně nedal
příkaz k jeho zajištění. Úsměvně působí pozdější Novomeského
svědectví, že jeho přítel komunista Ján Púll se cítil uraženě 
a méněcenně, protože ho státní moc na výpravu nevybrala, a tedy
ho nepovažovala za významného komunistu. 
Naopak pozvané osoby se nejdříve neúspěšně pokusily podat
protest. Po odpovědi, že mají na výběr mezi účastí, nebo ilavskou
věznicí, se všichni včetně Husáka po následné rozmluvě rozhodli
odjet. Podle instrukcí se dostavili 18. září do Dunajských kasáren 
v Bratislavě, kde byli ustrojeni do slovenských vojenských uniforem
a vybaveni páskami na pažích s nápisem „TLAČ – PRESSE“.
Automobil se značkou Červeného kříže se mohl vypravit na nevšed-
ní cestu. Výpravu vedl spisovatel Mikuláš Gacek, který paradoxně
předtím zastával post kulturního atašé na slovenském vyslanectví 
v Moskvě, pplk. generálního štábu Ladislav Lavotha a zaměstnanec
Slovenské národní banky Alojz Krajčovič, kteří cestovali v osobním
automobilu značky Tatra.
Podrobnější informace o cestě, navštívených místech a dojmech
poskytují deníkové zápisky Mikuláše Gaceka:
18. září 1941, ráno odjezd z Bratislavy.
19. září, přes Prešov do Chirova, kde byl poskytnut nocleh na
katolické faře, kde sovětští vojáci údajně před ústupem zastřelili
tamějšího faráře.
20. září, Dobromil, solné šachty, v nich mrtvá těla – dílo „bolševické“
NKVD –, která Židé vytahovali již několik dní. Mohyla ze 194
mrtvých těl Ukrajinců a Poláků. Ve Lvově okolo 15 h, nocování 
v hotelu Imperial. „Normálny život.“
21. září, přes Brody, Radzivilov do Kazatina na hlavní velitelství
sboru, kde večeře. V Dubne utrpěl automobil defekt. Sovětští zajat-
ci pracovali podél cest, „nemecký vojak s puškou stojí nad nimi, 
s korbáčom v ruke. Neraz sme zazreli ako zlupkal korbáč na chrbte
zajatca…“ Zpátky v Kazatine.

22. září, Starokonstantinov 
a Berdičev, kvůli špatnému
počasí návrat do Kazatina.
Večer v domě jistého Lysenka
při samovaru, zpříjemněno re-
citací a tancem jeho dětí.
23. září, cestou do obce Vi-
nnická zastávka v kolchozu
Buďonnyj a Dimitrov. Návštěva
tamější školy a rozhovory s míst-
ními: „Ako sa vám kolchozné
hospodárenie páči? ‚Ja som
iného nepoznal. Len čo od
starších som počul, že starý
spôsob bol lepší, pre sedliaka
výhodnejší. Ja len to viem, že
nebolo dobre. Ničoho sme sa
nemohli dorobiť.‘“ Nocleh v Ka-
zatine.
24. září, Bíla Cerekev, kde momentálně dlel slovenský štáb rychlé
divize, který se připravoval na přesun. Setkání s plk. Jozefem
Turancem a plk. Viliamem Talským, Jánem Doránským a Rudolfem
Fábrym. Návštěva římsko-katolického kostela, kde zřízena knihov-
na a muzeum ateismu. (Účastníci výpravy napsali „frontový
pozdrav“ příteli Felixi Vašečkovi). 
25. září, ráno o 6 h odjezd do Kyjeva, přestože byli od toho odra-
zováni (zakázán přístup do města), „ale láka“. Příjezd přes město
Vasylkiv. Okolo samá auta a tanky a „veľa hrobov, celé záhradky…
Sovietske nie sú označené. Už zďaleka nad Kyjevom ohromný
tmavý oblak dymu. Pred mestom primitívne opevnenia, […]. 
V meste sme prišli na Krasnoarmejskú ulicu. Tramvaje stoja
opustené ako ich zastihlo vypnutie prúdu.“ Zastavení se na bulváru
Ševčenka: „Slnce láskavo svieti. Na bulváre, pod zelenými agáty je
veselo. Ľudia sa akosi bezcieľne tmolia, zastanú, zvedavo sa obzer-
ajú za naším autom. SS-mani sprevádzajú skupinu židov. Na križo-
vatke sedeli v kruhu, čakali na svoj osud apaticky…“ Uskutečněna
prohlídka dělnických bytů. O 16 h již v Kazatine. Večer v důstojnické
jídelně při černé kávě recitoval Ján Poničan své verše, které složil
cestou:

„Kamenný had sa ako mŕtvy vinie
Zármutku farba padla na rany
Pod kolesami bledá diaľka hynie
A nad hlavami letia havrani
Povedľa cesty kruté detské hračky
Zahryzli v mŕtvych mukách do trávy
Na bruchu naznak nabok kolenačky
Žadonia by ich skorej spratali…
Všetko je malé prostred šírych rovín
Dediny mestá mŕtve autá 
A najmenšími hroby v tôni krovín
Kde spľasla vojna tempom nadutá.“ 

Michal Macháček



Pchjongčchang 2018 –
Oficiální publikace ZOH

Posledních deset let vycházejí oficiální pu-
blikace k olympijským hrám v nakladatelství
Mladá fronta. I tentokrát spolupracujeme 
s Českým olympijským výborem. Kniha přináší
největší okamžiky XXIII. zimních olympijských
her Pchjongčchang 2018. Na čtenáře čeká
seznámení se zimními sporty, největšími po-
stavami sportovní historie, a to jak českými,
tak i světovými. Přináší snímky špičkových
sportovních fotografů pod vedením Herberta
Slavíka, kteří zaznamenají nejenom úspěchy 
a zklamání českých reprezentantů, ale také tvář
olympijských her, která zůstává divákům skry-
tá – zákulisí, dřinu i odpočinek sportov-
ců.Kromě výsledkového servisu se čtenáři jistě
rádi začtou do nejdůležitějších příběhů, se
které v průběhu her na sportovištích i mimo ně
odehrály. 

Vydává Mladá fronta
Flexovazba, 360 stran, 599 Kč, EAN: 9788020448095,
ISBN: 978-80-204-4809-5

https://www.kniha.cz/pchjongcchang-2018-oficialni-publikace-zoh-2018/
Zakoupit můžete zde

www.kniha.cz

Ze křtu knihy, foto Jan Malý



Velký knižní čtvrtek
15. března 2018

Světovou literaturu ve svěží jarní nadílce Velkého knižního čtvrtku
reprezentuje román Mezi krásou a ošklivostí vyprávějící příběh
osmileté Wavy, která je po nečekané tragédii okolnostmi přinucena
bojovat za svou rodinu. Strhující děj je dílem Bryn Greenwoodové,
která sama je dcerou napraveného drogového dealera. Plný napětí je
také závěrečný díl neapolské tetralogie Geniální přítelkyně 4 –
Příběh ztracené holčičky, která graduje záhadným zmizením Lily 
a rozhodnutím Eleny sepsat příběh jejich přátelství. Tajemství ostatně
obestírá i autora či autorku Geniální přítelkyně a dalších úspěšných
románů publikující pod jménem Elena Ferrante, nad jejíž skutečnou
identitou se stále vznášejí otazníky. Úspěšná irská spisovatelka Lisa
McInerneyová v knize Nádherná kacířství čtenáře zavede mezi
obyvatele své rodné země v době hospodářské krize. Gentleman 
v Moskvě, světový bestseler je třetí knihou Američana Amora
Towlese, jehož předchozí romány vyvolaly ve světě značný čtenářský
ohlas a sklidily mnoho pozitivních recenzí. Tentokrát příběh situoval do
roku 1922 po konci občanské války, do luxusního moskevského hotelu,
jenž je se svými zvyklostmi, každodenní rutinou a různorodým
personálem světem sám o sobě.  Kniha zvítězila v anketě Kniha roku
2017 The Times, Sunday Times, Daily Express a Irish Times a počet
prodaných výtisků překročil milion.
Velký knižní čtvrtek 15. března potěší příznivce domácích autorů 
a obzvláště krimi žánru! Český etnolog Tomáš Boukal zasadil napí-
navý děj své knížky Hřbitov nevěst do zapomenuté trestanecké osa-
dy v sibiřské tajze, kde mizí mladé dívky a není, kdo by je hledal…
Oproti tomu thriller Daniela Petra Sestra smrt se odehrává u nás,
konkrétně v severních Čechách, a je inspirován skutečnými událostmi.
Mezi novinkami je také Stín scenáristy Jiřího Křižana, autora předloh 
k filmům Signum Laudis, Stíny horkého léta či Je třeba zabít Sekala 
a také někdejšího poradce prezidenta Václava Havla. Román vychází
až dlouho po náhlé smrti autora v roce 2010. 
S mimořádně podnětnou knihou, která navzdory názvu není určena
jen dětem, přichází spisovatel, publicista, nakladatel a cestovatel
Martin Vopěnka. Biblické příběhy pro nevěřící děti nemají věkové
omezení. Vopěnka přistupuje k dědictví Bible moderně, neváhá použít
odkazy k současnosti, poukázat na biblické protimluvy nebo
připomenout současné vědecké poznání. Biblické příběhy v jeho
podání jsou tím minimem, které by měl znát každý Evropan, aby
porozuměl sám sobě, svým evropským kořenům. Dětem důvěrně

známé téma videoher velmi netradičně zpraco-
vává první díl šestidílné série Kepler62: Pozván-
ka od trojice finských autorů: Timo Parvela,
Bjørn Sortland, Pasi Pitkänen. Třináctiletý Ari 
a jeho bratr tráví volný čas hraním nové videohry Kepler62, o které
všichni mluví, ale nikdo neví, co se stane těm, kdo překonají poslední
level. Možná to není jen hra, ale také pozvánka. Ale kdo ji poslal a kam
je zavede? Světovým bestsellerem, oceněným mimo jiné cenou za
nejvýznamnější přínos americké dětské literatuře Newbery Medal
2017, je Dívka, která upíjela měsíc. Zkušená autorka dětské literatu-
ry, fantasy a sci-fi Kelly Barnhillová dětem otevírá svět, ve kterém se
děvčátko Luna, nadané magickými schopnostmi, rozhodne bránit
laskavou čarodějnici Xan před jejími nepřáteli. 
Životní příběhy dvou výrazných, inspirativních osobností zpro-
středkovávají čtivě napsané memoáry. První – Pecková: Dítě
štěstěny – je rozhovorem houslisty a hudebního skladatele Lukáše
Kuty se světoznámou operní pěvkyní Dagmar Peckovou. Druhým
titulem je Z lásky k Praze – autobiografie Gena Deitche o neu-
věřitelných osudových zvratech významného amerického filmaře,
držitele Oscara za animovaný film z roku 1961, který spoluutvářel
československé dějiny animovaného filmu. 
Knihovničku milovníků literatury faktu Velký knižní čtvrtek obohatí 
o knihu Falešné hranice. Příběhy akce „Kámen“ 1948–1951 odkrýva-
jící doposud téměř neznámou nezákonnou činnost Státní bezpečností
na přelomu 40. a 50. let 20. století. Václava Jandečková, členka
Českého centra Mezinárodního PEN klubu, spisovatelka, publicistka 
a badatelka, na deseti osobitých příkladech vypráví příběh účastníků 
i zákulisí zákeřných zločinů, které spočívaly v organizování pastí pro
předem vytipované oběti, vyprovokované k útěku z Československa.
Pohled do tajuplného světa, o jehož existenci nic nevíme, přináší kniha
Raději zešílet v divočině – spisovatel a publicista Aleš Palán vedl
rozhovory s šumavskými samotáři a poustevníky, snímky přispěl
známý fotograf Jan Šibík.  Neméně vzrušující sondou jsou Příběhy
Corsa rosa. Sto ročníků Giro d’Italia mapuje sportovní redaktor deníku
MF DNES Tomáš Macek a přitažlivou formou přibližuje slavný
třítýdenní závod Giro d’Italia, který každoročně přitahuje pozornost
milionů fanoušků na celém světě a v roce 2017 završil první stovku
svých ročníků. 


