do 2. 6.

2017

I N T E R N E T O V Ý T Ý D E N Í K P R O O R I E N TAC I N A K N I Ž N Í M T R H U

Pro týd
en

od 26. 5
.

PŘÍMÉ VSTUPY DO
E-SHOPŮ NAKLADATELŮ
A DISTRIBUTORŮ

Číslo

19
Ročník 28

Nakladatelství
ARGO vydává

248 Kč

598 Kč

348 Kč

Více uvnitř

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

UVNITŘ:

Více uvnitř

397 Kč

www.eprostor.com

Elena Ferrante PŘÍBĚH NOVÉHO JMÉNA (kdo se skrývá za psedonymem
E. Ferrante?); David Lagercrantz PŘIZNÁNÍ ALANA TURINGA; Alexandro Jodorowsky ANDĚLSKÉ
DRÁPKY; Tuomas Kyrö MRZOUT; Lubomír Kubík PROČ GABČÍK NESTŘÍLEL; James Stafford
TRUCHLIVÝ AMORET PRAŽSKÝ; Vladimír Socha DINOSAUŘI V ČECHÁCH a další nabídka
VYŠEHRADU

Elena Ferrante

Příběh nového jména

Geniální přítelkyně 2

Děj druhého dílu tetralogie Geniální přítelkyně Eleny Ferrante přímo navazuje na závěr
předešlého románu: Raffaella Cerullová, řečená Lila nebo Lina, se stala paní Carracciovou
a odjíždí na líbánky. Pro Elenu, vypravěčku příběhu, není snadné se s touto změnou vypořádat,
stejně jako v dobách školní docházky chce s přítelkyní ve všem držet krok.
Příběh nového jména zachycuje dobu mládí obou hrdinek a soustřeďuje se na objevování jejich
vlastní sexuality, slasti a bolesti, jež jsou s ní spjaty, a také na nesnadnou situaci „geniálních“,
svobodomyslných a zároveň po lásce toužících dívek ve světě neapolských mužů, pro které
milovat znamená především vlastnit. Toto téma rezonuje s historickým pozadím děje, s báječnými šedesátými lety, kdy se Itálie po letech fašismu a války konečně probouzí k životu,
hospodářsky se rozvíjí, podporuje obchod a podnikání, ale taky bezskrupulózní dravost,
poznává zábavu a hmotný blahobyt (či alespoň jeho iluzi). Přichází sexuální revoluce, ale
i studentské a dělnické nepokoje, vyostřují se střety mezi pravicí a levicí, camorristé Solarovi
se stávají neomezenými vládci periferní čtvrti, ale jejich ambice sahají daleko za její hranice…
A Elena s Lilou prožívají osudové horké léto na Ischii, které jim oběma vnese do života cit,
vášeň a spoustu bolesti, s níž se budou moci vyrovnat jedině pomocí psaného slova. Psaní
jako terapie, jako hledání řádu, jako způsob oživování i umrtvování skutečnosti dostává v jejich příběhu a osudu stále větší prostor a upřímná výpověď o ženském přátelství opět strhne
čtenáře svou hloubkou a intenzitou.
Překladatelka: Alice Flemrová
Brožovaná, 424 stran, 397 Kč, ISBN: 978-80-7260-357-2
Pokračování na další straně
Zakoupit můžete zde
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Bylo to katastrofální odpoledne,
po kterém přišel ještě katastrofálnější večer. Zjistila jsem, že
Pinuccia si opravdu balí kufry
a Nunzii se nedaří ji uklidnit.
„Nemusíš si dělat starosti,“ říkala jí pokojně, „Rino si umí
přeprat spodky, umí si něco uklohnit, a navíc je tam jeho otec,
kamarádi. Rozhodně si nemyslí, že seš tady pro zábavu,
chápe, že tu jsi proto, aby sis
odpočala, a dítě se narodilo
pěkný a zdravý. No tak, pomůžu ti všechno zase uklidit.
Já na letním bytě nikdy nebyla,
ale dneska máte chválabohu
peníze, a i když se nesměj rozhazovat zbůhdarma, trocha blahobytu není hřích, můžete si to dovolit. Takže, Pinù, pěkně tě
prosím, dcerunko, heleď se, Rino pracoval celej tejden, je
unavenej, bude tu co nevidět. Tak ať tě nenajde takhle, dyť ho
znáš, bude mít starost, a jakmile má starost, namíchne se,
a jestli se namíchne, jakpak to asi dopadne? Dopadne to tak,
že ty chceš odjet, abys byla s ním, on odjel, aby byl s tebou,
a teďka se potkáte, a místo abyste byli rádi, tak na sebe
budete štěkat. Přijde ti to pěkný?“
Ale Pinuccia byla vůči důvodům, které před ní Nunzia kladla,
neoblomná. Tak jsem jí je začala vypočítávat i já a dospěly
jsme do bodu, kdy my jsme vyndávaly hory jejích věcí z kufrů
a ona je tam s křikem zas vracela, uklidnila se a zase spustila.
Vtom se vrátila i Lila. Opřela se o zárubeň a zamračeně,
s dlouhou podélnou vráskou na čele, si prohlížela obraz Pinucciina rozkladu.
„Všechno v pořádku?“ zeptala jsem se jí.
Přikývla.
„Teď už plaveš fakt výborně.“
Nic na to neřekla.
Tvářila se jako někdo, kdo musí současně potlačit radost
i zděšení. Bylo na ní vidět, že Pinucciiny výstupy snáší čím dál
hůř. Švagrová už zase dávala teatrálně najevo, že hodlá odjet,
že se musíme rozloučit, předváděla lítost, že zapomněla to či
ono, vzdychala po svém Rinucciovi, a to vše se rozporuplně
prolínalo se steskem po moři, po vůni zahrad, po pláži.
A přece Lila mlčela, nereagovala žádnou ze svých zlých vět
ani uštěpačnou poznámkou. Nakonec, jako kdyby nás
nevolala k pořádku, ale ohlašovala blížící se událost, která nás
všechny ohrožuje, jen hlesla: „Za chvíli jsou tady.“

Pinuccia se zničeně zhroutila na postel vedle zavřených kufrů.
Lila se ušklíbla, odešla, aby se upravila. Po chvíli se vrátila ve
velice přiléhavých červených šatech a havraní vlasy měla
stažené do uzlu. Rámusení skútrů uslyšela jako první, vyklonila se z okna, nadšeně mávala na pozdrav. Pak se vážně
otočila k Pinuccie a zasyčela tónem plným nejvyššího opovržení: „Běž si opláchnout obličej a sundej si ty mokrý plavky.“
Pinuccia se na ni podívala a nereagovala. Proběhlo mezi nimi
cosi bleskurychlého, vylétly neviditelné šípy jejich utajovaných
citů, vzájemně se provrtaly nepatrnými částečkami vystřelenými z hloubi jejich nitra, ten otřes a chvění trvaly jednu
dlouhou vteřinu a já je zmateně zachytila, ale nedokázala
jsem jim porozumět; zato ony ano, porozuměly si, v čemsi se
rozpoznaly, a Pinuccia viděla, že Lila ví, že chápe a že jí chce
pomoct, třeba i s pohrdáním. A proto ji poslechla.
Přihrnuli se Stefano s Rinem. Lila byla ještě vřelejší než předešlý týden. Stefana objala a nechala se obejmout, radostně
zavýskla, když vytáhl z kapsy pouzdro, otevřela je a našla
v něm zlatý řetízek s přívěškem ve tvaru srdce.
Rino samozřejmě přinesl Pinuccie taky dáreček a ona se ze
všech sil snažila reagovat jako švagrová, ale v očích se jí dala
číst bolest vlastní zranitelnosti. Takže Rinovy polibky a objetí
a dárek během chvilky rozmetaly schránku šťastné manželky,
do níž se nahonem uzavřela. Začala se jí třást brada, spustil
se vodopád slz, řekla přiškrceným hlasem: „Už mám sbaleno.
Nechci tu zůstat ani o minutu dýl, chci už bejt pořád a jenom
s tebou.“
Rino se usmál, ta záplava lásky ho dojala, zasmál se. Pak řekl:
„I já chci zůstat pořád a jenom s tebou.“ Nakonec mu došlo,
že mu manželka nesděluje jenom to, jak moc jí chyběl a jak
moc jí bude vždycky chybět, ale že chce doopravdy odjet, že
je všechno nachystáno k odjezdu, a Pinuccia trvala na svém
rozhodnutí nepředstíraným, nesnesitelným pláčem.
Zavřeli se v ložnici, aby to probrali, ale rozhovor trval jen
krátce, Rino se vrátil k nám a hulákal na svoji matku: „Mami,
já chci vědět, co se tady stalo.“ Nečekal na odpověď a obrátil
se útočně na sestru: „Jestli za to můžeš ty, tak ti přísámbohu
rozbiju držku.“ Pak zařval na manželku do ložnice: „To by
stačilo, už tě mám plný zuby, okamžitě se vrať, jsem unavenej,
chci se najíst.“
Objevila se Pinuccia s opuchlýma očima. Když ji Stefano
uviděl, snažil se odlehčit situaci, objal ji a vzdychl si: „Ach, ta
láska, vy ženský nás připravíte o rozum.“ Pak, jako by si najednou vzpomněl na prvotní příčinu ztráty svého vlastního
rozumu, políbil Lilu na rty a při pohledu na nespokojenost
druhého páru se cítil šťastný z jejich nečekaného štěstí.
.....

Pokračování na další straně
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Kdo je Elena Ferrante

Marcella Marmo

Domenico Starnone
Zakoupit můžete zde

O skutečnou totožnost Eleny Ferrante se literární obec zajímá už od počátku devadesátých let, kdy vyšla románová prvotina L’amore molesto (1992, Tíživá
láska) osob(y) publikující(ch) pod tímto jménem. Mezinárodní úspěch tetralogie
Geniální přítelkyně, tvořené romány L’amica geniale (2011, Geniální přítelkyně),
Storia del nuovo cognome (2012, Příběh nového jména), Storia di chi fugge e di
chi resta (2013, Příběh těch, co odcházejí, a těch, kteří zůstanou), Storia della
bambina perduta (2014, Příběh ztracené holčičky), dal podnět k intenzivnějšímu
pátrání po její identitě. Univerzitní profesor Marco Santagata je na základě
literárního zkoumání jejích děl přesvědčený, že za jménem Eleny Ferrante se
skrývá historička Marcella Marmo; novinář Claudio Gatti, který zas sledoval tok
peněz, přišel s odhalením, že je to překladatelka Anita Raja, manželka spisovatele Domenica Starnoneho. Existují i teorie,
že autorem knih je sám Starnone,
jiní spekulují o týmové spolupráci
manželského páru, případně i dalších osob z okolí nakladatelství Edizioni E/O, které knihy Eleny Ferrante
vydává.
Ať už je Elena Ferrante kdokoli,
v současnosti je kritikou řazena mezi největší žijící italské autory a týdeník Time ji v roce 2016 zařadil
mezi 100 nejvlivnějších lidí světa.
S jejím vypravěčským mistrovstvím,
Anita Raja
které není založeno na narativních
experimentech, ale na strhující síle výpovědi o těch nejzákladnějších lidských citových
poutech, se už mohli čeští čtenáři setkat v románě Dny opuštění (2011).
http://www.eprostor.com/cz/katalog-titulu/pribeh-noveho-jmena.aspx?referrerID=42

David Lagercrantz
PŘIZNÁNÍ ALANA TURINGA
Policista Leonard Corell svou práci nesnáší, protože
v zapadákově jménem Wilmslow na severozápadě
Anglie se nic zajímavého neděje. Přecitlivělý mladík
se obtížně protlouká šedí dnů a jen neochotně si
připouští fakt, že úmornou službou v uniformě zahazuje veškerý talent. Pak ale přichází případ
nepochopitelné, logice se vzpírající sebevraždy – a Corellův život se rázem obrátí vzhůru
nohama. Píše se červen roku 1954 a oním tragicky zesnulým není nikdo jiný než velmistr logiky
Alan Turing.
Jméno muže, jenž průkopnickými objevy v oblasti výpočetní techniky napomohl vítězství
Spojenců ve druhé světové válce, ani deset let po konci války téměř nikdo nezná. Corell přesto
z náhodných indicií i z rozhovorů s matematikovými blízkými, příbuznými a kolegy postupně
skládá portrét jedinečné a komplikované osobnosti, která je sice obdařena výjimečnými schopnostmi, nicméně žije v příliš odlišném, a tedy trýznivém vlastním světě. A detektiv přitom
mimoděk zjišťuje i ledacos překvapivého o sobě samém.
Psychologická skoro-detektivka Davida Lagercrantze propojuje faktograficky podložené vyprávění o životě a díle počítačového vizionáře se strhující sondou do života mladého introverta.
A čte se jedním dechem, jelikož padesátá léta v Británii se vyznačovala politickými stihomamy,
které soukromým tužbám jedince navzdory vyválčené svobodě nepřály.
Vázaná, 392 stran, formát: A5 (130x200 mm), 298 Kč, ISBN: 978-80-7335-448-0,
EAN: 9788073354480
Zakoupit můžete zde
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DAVID LAGERCRANTZ (1962), rodák ze stockholmského
předměstí Solna, absolvoval žurnalistiku na univerzitě v Göteborgu. V literatuře se prosazoval zprvu v úloze životopisce.
Prvotinu Göran Knopp 8000+ (1997) věnoval kariéře proslulého švédského horolezce, v knize Ett svenskt geni (2000
a 2006; Švédský génius) zachytil osudy Håkana Lanse, vynálezce v oboru informačních technologií. Reportérské kvality
prokázal i v non-fiction Änglarna i Åmsele (1998; Andělé
z Åmsele), v níž zpracoval případ trojnásobné vraždy.
Beletristická část jeho tvorby zahrnuje mimo jiné romány
Stjärnfall (2001; Hvězdný pád), Där gräset aldrig växer mer
(2002; Tam už tráva neporoste) či Underbarnets gåta (2003;
Záhada zázračného dítěte). Mezinárodní renomé, potvrzené
vydáním ve dvaceti zemích, si však vydobyl teprve románem
Syndafall i Wilmslow (2007; česky Přiznání Alana Turinga,
LEDA 2016), jehož hlavní postavou je proslulý kryptolog
a zakladatel počítačové informatiky. Stojí rovněž za autobiografií jednoho z nejslavnějších současných fotbalistů I am
Zlatan Ibrahimović – tento bestseller sepsal roku 2011 jako
ghostwriter a bojoval s ním o několik reportérských cen.
Lagercrantzův nejnovější počin představuje dovětek
k populární detektivní trilogii Milénium Stiega Larssona,
vydaný pod názvem Dívka v pavoučí síti (Host, švédsky,
anglicky i česky 2015).

Psychologie a věda – to je koření
zločinu, který odhaluje detektiv
Leonard Correll v knize Přiznání
Alana Turinga. Její autor David
Lagercrantz navíc mistrně odkrývá
vnitřní svět Alana Turinga, geniálního
vědce, který pomohl rozluštit kód
Enigma a přispěl tak k porážce
nacistického Německa ve druhé
světové válce. V roce 1954 je však
Turing nalezen mrtev ve svém domě
ve Wilmslow. Zdá se, že zvolil
neobvyklý způsob sebevraždy:
otrávené jablko. V průběhu vyšetřování se detektiv Leonard Correll dozví, že Turing byl usvědčen
z homosexuálních trestných činů (ve skutečnosti byl přinucen
soudním rozhodnutím k chemické kastraci kvůli své sexualitě).
Určit sebevraždu jako příčinu smrti není tedy jednoduché. Skvělý
matematik se mohl klidně stát terčem sovětských špionů. Jak
Correll začne pronikat ke kořenům přísně utajované práce
v Bletchley, cítí, že se dostává do hledáčku stejných jedinců,
kteří zničili mrtvého muže.
Lagercrantz – švédský spisovatel se snaží přesně zachytit
anglické reálie padesátých let a daří se mu to výtečně. Dokládá
to promyšlené splynutí dvou dějových linií: životopisné skutečné
historické postavy, a policejní, v níž jde o objasnění záhadami
opředené smrti.
Lagercrantz není nezaujatým vypravěčem, ale dává najevo svůj
vášnivý odpor k těm, kdo zničili Turinga. Když čteme v knize
chválu anglických úřadů senátora McCarthyho za útoky na
komunisty a homosexuály, víme přesně, co si o nich myslí.
Z recenze Barryho Forshawa
Zakoupit můžete zde

„Tímto románem Lagercrantz dokazuje,
jaký je skvělý autor. Citlivě vykreslil
atmosféru padesátých let. Jeho postavy mají hloubku a osobitost. Velice
úspěšně kombinuje popis historických
událostí s fikcí.“
WDR – Westdeutsche Rundfunk
„... komplexní a strhující román, směs
thrilleru, historie, populární vědy a psychologie, který dokáže být i poučný
a zároveň zajímavý. Pozoruhodné je
také ztvárnění dobových reálií.“
Svenska Dagbladet
„Přiznání Alana Turinga je staromódní
kriminální román v tom smyslu, že se
zabývá i filozofickými a morálními
otázkami.„ Expressen
„Kniha působí jako britský produkt, a to
nejen proto, že se odehrává v Anglii
v roce 1940 a 50. letech, ale také stylem psaní, který je propracovaný
a dobře vyvážený. „
- Göteborgs Posten
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Vychází k 75. výročí nejvýznamnější akce československého
odboje vůči nacistům
Téma atentátu na zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha zpracovává Lubomír Kubík ve
své knize románovými prostředky. Drží se všech dostupných historických faktů o dané události, avšak
jak naznačuje sám název románu, nově se zamýšlí
nejen nad společensko-politickými okolnostmi atentátu, ale i nad vnitřními pohnutkami jeho přímých
aktérů.
Hlavní dějovou linii tvoří osud dvou československých výsadkářů Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše, vyslaných do protektorátu pod krycími jmény Zdeněk
a Ota, pod nimiž také většinou v románu vystupují.
Autor sleduje krok za krokem jejich pouť od vysazení
nad okupovanými Čechami koncem prosince 1941 až
po jejich poslední a nerovný boj s nacisty v červnu
1942 v kryptě pravoslavného kostela Cyrila a Metoděje. Hned na začátku musejí překonávat množství
překážek. Místo v lesích u Plzně se po seskoku ocitnou 20 kilometrů od Prahy a jen náhodou se jim brzy podaří kontaktovat odbojáře z řad Sokola.
Z různých reakcí funkcionářů a řadových členů sokolské odbojové organizace, kteří se většinou obávají
nedozírných represálií, i ze způsobu života rodin, u nichž jsou postupně ubytováni, poznávají Gabčík s Kubišem atmosféru porobené a na kolena sražené Prahy. Ne všichni jsou tak stateční jako jejich laskaví
a vstřícní ubytovatelé. Atentátníky zaráží malomyslnost krajanů, nečekali, že podmínky v okupované vlasti
budou tak svízelné a život natolik ochromen.
Přes původní nedůvěru a opatrnost z obou stran se spolupráce s ilegální sítí rychle rozbíhá. Gabčík, Kubiš
a Josef Valčík, který dvojici parašutistů později doplnil, pečlivě volí mezi různými místy, kde by se měl
útok na Heydricha uskutečnit. Po skončení dlouhodobých příprav je trojice vystavena dilematu. Čím dál
větší okruh jejich spolupracovníků má strach, že akce bude stát příliš mnoho obětí a začíná o jejím smyslu
pochybovat. Gabčík s Kubišem si uvědomují, že provedení atentátu proti vůli odbojářů by bylo obtížné, na
druhé straně nesplnění úkolu daného londýnskou vládou by znamenalo zradu.
Původně pevný a neotřesitelný postoj obou dlouholetých přátel se začíná pozvolna proměňovat. Na tlak
okolí reaguje každý trochu jinak už v důsledku svého odlišného psychického založení…
Brožovaná, 2. vydání, 296 stran, 297 Kč, ISBN: 978-80-7260-358-9
Zakoupit můžete zde
http://www.eprostor.com/cz/katalog-titulu/proc-gabcik-nestrilel-2-vydani.aspx?referrerID=42

Ota souhlasil. Zapnul si
zimník, v kterém se na
rozdíl od vojenských
svršků cítil trochu nesvůj,
a vylezl z jeskyňky.
Sotva však udělal několik
kroků a rozhlédl se, leknutím zkoprněl. Nějakých
deset metrů od něho,
kousek od boudy, kam
chodil pro dřevo, stál
chlapík v mysliveckém.
Zdálo se, že čeká na
chvíli, kdy opustí skalní
úkryt. Ota se rychle
vzpamatoval. Strčil ruku
do kapsy kabátu, a jakmile sevřel pažbu pistole,
nabyl zase jistoty. Za sebou zaslechl šramot štěrku. Znamenalo to, že Zdeněk ho
následuje.
„Pomalu,“ šeptal přes rameno. „Jestli ses před chvílí těšil
na první setkání, tak už je tady. Támhle na nás kdosi
kouká.“
Muž nebyl ozbrojený, neměl ani loveckou pušku, kterou
hajní nosívají, a tak Ota přestal svírat pažbu pistole. Jako
by tušil hrozící nebezpečí, neznámý rozpažil ruce a otáčel
dlaněmi ze strany na stranu na znamení, že nemá
nepřátelské úmysly. Byl o poznání starší než oni, odhadem pokročilý čtyřicátník. Nehybně vyčkávali, až se přiblíží
na pár kroků.
„Jen klid, pánové, mě se nemusíte obávat,“ hlásil jim
v ústrety. „Můžu se vás zeptat, co tady pohledáváte?“
Oba pozorně těkali očima po okolí. Nevypadalo to, že se
nablízku skrývá někdo další. Muž se zahleděl na kapsu
zimníku, v které měl Ota pistoli.
„Přišel jsem sám, v okolí není živé duše,“ řekl, jako by jim
četl myšlenky.
Ota přešlápl. „Víte, máme tu jisté poslání. Jsme zástupci
firmy, která zde zamýšlí obnovit těžbu. A tak si to tady
prohlížíme.“
Muž se na ně díval s vlídnou ironií. „Tak obnovit těžbu,
říkáte? A tady? No, podívejte, pánové, nebudeme si hrát
na slepou bábu. Já jsem Čech a vlastenec, žiju tady vedle
ve vsi a chci vám pomoct. Našel jsem padáky a šel ve
vašich stopách od zahradnického domku až sem. Mezi
náma, nejste zrovna moc opatrní. Někdo váš noční seskok viděl, a asi nebyl sám. Zrovna včera se o tom povídalo
v hospodě. Ale buďte bez starostí, jsme ve vesnici samí
Češi a žádná sketa vás neudá.“
„Jsou ve vesnici četníci?“ vyzvídal Ota, když pochopil, že
nemá smysl se dál trapně vymlouvat.
„Jsou, ale ti podobné zkazky jednoduše pouštějí z hlavy.
Přesto vám neradím, abyste se tady zdržovali dlouho.“

„Jak daleko je odsud do Plzně?“ vložil se do hovoru
Zdeněk.
„Daleko, ale do Prahy je to blízko, necelých dvacet kilometrů. Když do toho šlápnete, jste za tři hodiny v Horních
Počernicích. Tahle vesnice se jmenuje Nehvizdy.“
Ota se pleskl do čela. „To je nadělení, měli jsme být úplně
jinde! A co železnice? Kde je nejbližší zastávka?“
„V Mstěticích, tři kilometry odtud. Leží na trati Praha–
Čelákovice–Nymburk.“
„Na severu?“ ukázal pro jistotu Ota rukou, když ji vytáhl
konečně z kapsy.
„Ano, přesně tam. Jiná nablízku není.“ Po krátké odmlce
dodal: „Jmenuju se Šmejkal, kdyby něco. A ty padáky
jsem zahrabal dobře, můžete být bez starosti, a taky jsem
zlikvidoval, co po vás zbylo v domku.“
„Proč nemáte flintu, když jste hajný?“ chtěl vědět Zdeněk
a nabídl mu cigaretu.
Šmejkal lačně vtáhl doušek kouře a pochválil tabák.
Nálada se uvolnila.
„Hoši, tomuhle kuřivu jsme tady už odvykli. A proč nemám
flintu? Hned je poznat, že jste sem spadli rovnýma nohama přímo z nebe. Kdepak, flintu mám povolenou jenom
na hon, a to ještě po mně chtějí, abych vedl evidenci
o každým náboji. A když nahlásím v revíru škodnou, musí
tam se mnou jít četník a pak dosvědčit, na co se střílelo.
Tak to tady chodí, mládenci. Můžu vám být nějak
užitečný?“
„Potřeboval bych líh s octanem, při seskoku jsem si narazil palec.“ Zdeněk pozvedl postiženou nohu ovinutou
celtovinou.
„Obojí vám donesu,“ slíbil hajný. „Kdy zamýšlíte jít dál?
Na stanici do Mstětic vás doprovodím. Do Prahy jsou to
jenom dvě stanice. A z Prahy jezdí vlak do Plzně párkrát
za den. Teda jestli tam chcete…“ Když ho ujistili, že ano,
pokračoval: „Stavím se navečer, to už všichni dřepí doma.
Vlak jede zítra před polednem. Znám zkratku polním
úvozem, tam nikoho nepotkáme. Cesta bude schůdná,
sněhu je málo, jak sami vidíte.“
Chtěli mu dát cigarety a pro děti čokoládu, ale Šmejkal
odmítl. „Rád bych dětem udělal radost, takové lahůdky
dneska nejsou nikde k mání, ale bylo by to nebezpečné,
děti hned všechno vyžvaní. Pár cigaret si ovšem vezmu
rád, vykouřím si je o samotě, ne v hospodě, to by kdekdo
zavětřil kvalitní tabák a vyzvídal, odkud je mám. Zkrátka
všechno je postavený na hlavu a jeden aby měl oči
všude.“
Když odešel, stáhli se zpátky do sluje.
„Tak vida,“ prohodil kysele Ota, „zatímco my si myslíme,
že jsme unikli pozornosti, ví o nás celá vesnice. A dokonce
si o nás povídají v hospodě! Když to tak vezmem kolem a
kolem, nebylo by se čemu divit, kdyby nás obklíčili Němci.
Teď nám nezbývá, než se na toho člověka spolehnout.“
„Malér je, že nás vyklopili jinde,“ zlobil se Zdeněk. ...

Zakoupit můžete zde
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Alexandro Jodorowsky
ANDĚLSKÉ DRÁPKY
V sérii eroticko-pornografických kreseb, nazvané
Andělské drápky, komiksový mág Moebius provedl sám
na sobě exorcismus, jímž ze sebe chtěl vyhnat všechny sexuální běsy. A Alexandro Jodorowsky kolem jeho
výtvarných děl utkal znepokojující surreálný příběh
dívky, která po otcově smrti prochází pohlavním i duchovním zasvěcením. Už v samotném názvu cítíme
neřešitelné snoubení násilí a něhy, ducha a těla, krásy
a krutosti. Moebiův výtvarný génius tu byl po- Alejandro Jodorowsky se
prvé spoután do služeb narodil roku 1929 v chilnepřekonatelného chtí- ském městečku Tocopilla.
če a lascivnosti, zatím- Jeho předkové byli židovští
co Jodorowského text emigranti z dnešní Ukrakombinuje
erotismus jiny. V padesátých letech
s mysticismem způso- odešel do Paříže, kde
bem, který je krajně stanul v čele umělecké
znepokojivý a dráždivý.
avantgardy a společně
Překlad: Richard Podaný
Ilustrace: Moebius
Vázaná, 72 stran, 598 Kč, EAN: 9788025721391
Zakoupit můžete zde

s Fernandem Arrabalem
a
Rolandem
Toporem
založil proslulé Panické
hnutí. Byl scenáristou i režisérem několika kultovních filmů jako El Topo
nebo Svatá hora a napsal
několik komiksů.
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Tuomas Kyrö
MRZOUT
Hlavní hrdina této knihy je mrzout. Ne, on je něco víc,
on je Mrzout. Soused a jediný kamarád mu umřel, manželka je v domově s pečovatelskou službou a doktor mu
řekl, že jestli nezmění životosprávu, ucpou se mu žíly.
Ale on dobře ví, že to nejsou tuky a cholesterol, co mu
je ucpává. Stačí upustit páru a žíly budou jako nové –
člověk si prostě potřebuje pořádně zanadávat. Na sníh,
na syna, na kojící matky, na
frontu v lékárně, na všechny ty
zbytečné novoty… na život. "To
jsem se zas jednou dožral…"
hartusí Mrzout, ale my se
popadáme za břicho.
Překlad: Ema Stašová
Brožovaná, 176 stran, 248 Kč,
EAN: 9788025720394
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James Stafford:
TRUCHLIVÝ AMORET
PRAŽSKÝ
Xavier Truchlivý Sněžný je dosti rozporuplný hrdina:
barokní andělíček, který ovšem přišel na svět v renesanci; bytost s tváří dítěte a hořkou moudrostí starce; něžný
milovník i zuřivý bojovník, a především: oddaný ochránce
Prahy. Jednotlivé kapitoly jeho dobrodružství nás zavedou
do rudolfínských či barokních dob i do současnosti; vypráví se tu o politických čistkách padesátých let
a o normalizační tajné policii, o Golemovi a zombie verzi
Jana Nepomuckého, o pražských taxikářích či zázračném
zjevení mluvící hlavy svatého Vojtěcha uprostřed
pražského Žižkova… Zkrátka a dobře, Truchlivý amoret
pražský nabízí natolik bizarní mix historických reálií,
fantaskních příběhů, pražského genia loci, černého
humoru (typicky britského i typicky českého) a popkulturních narážek, že po jeho přečtení už matičku Prahu
nikdy neuvidíme stejnýma očima. Za pozornost stojí
i soundtrack k dílu (viz www.theputto.com), na němž se mj. podílel klávesista legendární
skupiny The Cure Roger O’Donnell či česká indie hvězda Kittchen.
Překlad: Jana Fischerová
Vázaná, 152 stran, 348 Kč, EAN: 9788025721230
Zakoupit můžete zde
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Vladimír
Socha

DINOSAUŘI V ČECHÁCH
Cesta za dinosaury z kraje světa až do Čech
Tvorové, kteří obývali naši planetu před mnoha desítkami milionů let, představují
pro mnoho z nás živočichy záhadné, fascinující a mnohdy až děsivé. Často se s nimi
setkáváme ve filmech jako Cesta do pravěku nebo Jurský park, ale notoricky známí
jsou též z obrazů a ilustrací Zdeňka Buriana, které si oblíbily celé generace dětí
i dospělých. Za to, že tato vyobrazení dinosaurů odpovídají ve velké míře realitě,
vděčíme především výzkumům zkamenělin, které člověk od pradávna nachází
takřka po celém světě. A ač se to mnohým může zdát překvapivé, Česká republika
v tomto ohledu není výjimkou. Vladimír Socha v této knize předkládá čtenářům
ucelený a čtivý pohled na historii objevů zkamenělých pozůstatků různých
pravěkých tvorů, které se do dnešní doby našly na území Čech, Moravy a Slezska,
doplněný krásnými ilustracemi Vladimíra Rimbaly. Kniha Dinosauři v Čechách tak
vyvrací mylné zdání, že v našich končinách dinosauři, ptakoještěři a jiní
prehistoričtí živočichové nežili. Opak je pravdou – díky významným paleontologickým objevům minulých let lze totiž s určitostí prohlásit, že i my, Češi, se
můžeme pochlubit svými vlastními dinosaury!
Vázaná, 200 stran, 170x240 mm, 338 Kč, EAN: 9788074297991
Zakoupit můžete zde
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Ptakoještěři neboli pterosauři byli kosmopolitně rozšířenou
skupinou aktivně létajících plazů, kteří zažili největší rozkvět
v období jury a rané křídy. Stejně jako v případě neptačích
dinosaurů také jejich nálezy na území Čech značně limituje
nedostatečná kvalita a kvantita vhodných sedimentů
příslušného stáří, ve kterých by jejich fosilie mohly být
zachovány a objeveny. V současnosti tak máme pouze jeden
potvrzený a několik dosud nepříliš dobře známých objevů
z oblasti severních a východních Čech. Zdaleka nejvýznamnějším objevem je část přední končetiny menšího ptakoještěra, nalezená v roce 1880 v lomu u Zářecké Lhoty
nedaleko východočeské Chocně. Dělníci zde pracující tehdy
narazili na fragmenty dlouhých tenkých kostí, se kterými si
nevěděli rady. Část nálezu byla bohužel nejspíš zničena,
zbývající fosilie se dodnes zachovaly jen díky náhodě.
Ve zmíněném roce otevřeli dělníci v jedné z roklí za Chocní
malý lom, z něhož měli dobývat štěrk na opravu blízké cesty.
V šedém vápenci zdejších jizerských vrstev pak po nějaké
době náhodou objevili rozlámané rourovité kosti jakéhosi
pravěkého živočicha. Podle dnes již spíše legendárního
podání šla právě kolem jistá paní Tomková, krupařka
z Chocně. Ta dobře věděla, že neobyčejné přírodniny aktivně
vyhledává a sbírá místní lékárník a spoluzakladatel choceňského muzea František Hlaváč a kousek fosilie mu proto
přinesla na ukázku. Hlaváče nález zaujal a ihned spěchal na
místo, aby posbíral ještě alespoň zbytek kostí (velká část jich
už ale možná byla zničena nebo ztracena). Nález sestávající
ze šesti kostí (kost pažní a články čtvrtého prstu) o celkové
délce 42 centimetrů pak u sebe Hlaváč pečlivě uschoval
a kontaktoval tehdejší naši největší paleontologickou autoritu
Antonína Friče. Paleontolog zaslaný materiál v podobě (dle
jeho názoru sedmi) fosilních kostí popsal o rok později v časopisu Vesmír (č. 20) jako „pozůstatek křídla pravěkého
ptáka, poněkud podobného labuti“. Stanovil pro něj vědecký
název Cretornis hlavatschi (v přibližném překladu „Hlaváčův
křídový pták“; druhové jméno je poctou zachránci fosilního

materiálu). Frič se nesprávně domníval, že se jedná o pozůstatky „zubatého“ praptáka, snad příbuzného slavných
severoamerických hesperornisů (H. regalis) a ichtiornisů (I.
dispar), objevených ve Spojených státech (Kansas) o jedno
desetiletí dříve a popsaných Othnielem Charlesem Marshem
(1831–1899) roku 1872.
Frič byl s Marshovými popisy křídových zubatých ptáků
obeznámen a po následujících 24 let svůj názor na zařazení
fosilie neměnil. V roce 1905 však v podrobné korespondenci
zrevidoval Fričův pohled britský paleontolog Harry Govier
Seeley (1839–1909), autor proslulé publikace o ptakoještěrech Dragons of the Air („Nebeští draci“, 1901). Seeley
zjistil, že Frič sestavil úlomky špatně, a proto český badatel
nepochopil, o jakého tvora se ve skutečnosti jednalo. Kolegovi
z tehdejšího rakouského mocnářství proto následně sdělil, že
se jedná o část křídla se silně prodlouženým čtvrtým prstem,
tedy o jasný pozůstatek ptakoještěra. Tehdy již stárnoucí Frič
svůj omyl uznal a stanovil následně nové jméno Ornithocheirus hlavatschi.
Pod tímto názvem byl pterosauří fosilní pozůstatek od Chocně
znám takřka do současnosti. Náležel ale menší český
ptakoještěr skutečně do rodu Ornithocheirus? Podle novějších informací od několika zahraničních specialistů na
pterosaury (Unwin, Martill, Averjanov) rozhodně nikoliv –
dokonce ani nepatřil do stejné čeledi. Již stáří (svrchní turon
tedy asi před 89 až 92 milionů let) českého pterosaura tomuto
zařazení neodpovídá. Ornitocheirové totiž žili podstatně dříve
– na většině území světa se vyskytovali ještě v období spodní
křídy, tedy asi před 112 až 108 miliony let. Jejich choceňský
protějšek se však objevil až o dobrých 16 milionů let později.
Byli také podstatně větší, rozpětí křídel různých druhů tohoto
rodu dosahovalo asi 2,5 až 6 metrů. Objevila se také
domněnka, že tento taxon může představovat zástupce
čeledi pteranodontidů. ...
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Pokračujeme
ve vydávání
historických
románů
od oblíbeného
autora
trilogie z Říma,
Bena Kanea

Napínavý příběh inspirovaný slavnou bitvou v Teutoburském
lese z roku 9, kde Římané utrpěli od germánských kmenů
drtivou porážku.
Současný britský autor Ben Kane se specializuje na historickou literaturu a jeho vášní je především historie
starověku. V prvním dílu trilogie nazvaném Orlové ve válce
vypráví o největší a nejdrtivější římské porážce v historii,
o bitvě v Teutoburském lese. Došlo k ní v roce 9 n. l. a střetla
se v ní římská vojska vedená guvernérem Publiem
Quinctiliem Varem s germánskými kmeny v čele s Arminiem
z kmene Cherusků. Románem čtenáře provázejí dvě hlavní
postavy – Arminius, který strávil dětství jako rukojmí v Římě,
kde přijal římské způsoby a dostalo se mu vzdělání, ale na
svůj původ nezapomněl. A pak Tullus, centurion římské legie,
která v bitvě zahynula. Tullus sice podezírá Arminia ze zrady,
ale nemá možnost přesvědčit o tom guvernéra Vara. Ten si je
jist neochvějnou Arminovou loajalitou a přátelstvím. Autor
předkládá strhující pohled na starověkou bitvu, jejíž stopy lze
najít ještě dnes.
Tři římské legie, které se pod velením guvernéra v provincii
Germánie Publia Vara a centuriona Lucia Tulla vracely do
zimního tábora na východ od Rýna, přepadli germánští
bojovníci v čele s Arminiem. Ten byl sice spojencem Říma,
ale už od dětství snil o tom, že kruté nájezdníky ze své země
vyžene. Legionáře uzavřeli mezi kopci a močály a tím jim
znemožnili účinnou obranu. Potom se rozpoutal děsivý
masakr a teprve za tři dny se ukázalo, jak bylo Arminiovo
vítězství obrovské. Římané ztratili tři legie v počtu přes
čtrnáct tisíc mužů a tři drahocenné standarty s orly. Uprchnout se podařilo jen několika stovkám
legionářů včetně Tulla. Jejich utrpení tím však neskončilo. Do pevnosti na východ od Rýna je
pronásledovaly tisíce krvežíznivých příslušníků germánských kmenů. Teď už je mohli zachránit
jenom bohové.
Přeložila Jaroslava Hromadová
Vázaná, 368 stran, 348 Kč, EAN: 9788074297359
Zakoupit můžete zde
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Kapitola dvacátá sedmá
Varus seděl ve stanu a přemýšlel. Slabé světlo
z několika malých olejových lamp na zemi
nedokázalo zakrýt skutečnost, že stan byl původně určený pro contubernium legionářů. Za
normálních okolností by mohl pojmout osm lidí, ale
ve srovnání s velikým stanem, který používal na
tažení, tenhle působil stísněně. Měl bych být
vděčný, pomyslel si, když poslouchal, jak déšť
bubnuje do namaštěné kůže. Většina jeho vojáků
– ti, co přežili, ozvalo se jeho svědomí – nemá
žádnou ochranu před počasím. A zavinil jsem to
já. Ale nebyl ani trochu vděčný za své štěstí. Zvedl
ruce a prohlížel si špinavé nehty a bláto, které mu pokrývalo
každý kousek nezakryté kůže. Cítil špínu. Vlhko. Hlad.
To však nebylo nic proti ponížení. V životě nebyl takhle pokořený. Teď musel dát za pravdu Tullovi, čímž byla Arminiova
zrada ještě příšernější. Kromě Tulla a možná Tubera Arminius
obelstil všechny – a hlavně jeho – jako proradný dospělý
obalamutí dítě sladkostmi. Jsem hlupák, pomyslel si a spustil
ruce do klína.
Naprostý hlupák. Když sešli z hlavní silnice, aby zatočili
s kmenem Angrivariů, netušil, že se na jeho armádu chystá
léčka. Pro svou hloupost neměl žádnou omluvu. Varovali ho.
A ne jednou, ale víckrát. Místo aby poslouchal Segesta a
později Tulla, vysmál se jim nebo je pokáral nebo obojí. Jenže
oni měli pravdu a on byl zaslepený idiot. Děsil se pomyslet, jak
by si to vysvětlil císař. Jestli to Augustovi někdy bude muset
vysvětlovat, byla samozřejmě jiná věc a tím se nechtěl zabývat. Dal by veškeré své obrovské bohatství za to, kdyby teď
měl před sebou Arminia v řetězech. Navzdory zdvořilému
chování a družné povaze byl Cherusk prolhaný zrádný had.
Vždycky měl v úmyslu zbavit se nadvlády Říma nad Germánií.
Příprava musela trvat měsíce, napadlo Vara. Sjednotit kmeny
– které se většinou nesnášely – a potom je přivést na jedno
místo byl veliký výkon a zasloužilo si to uznání. Záviděl mu.
I to, že udržel své plány v tajnosti a našel tak dokonalé místo
pro přepadení.
Varus si vybavil bezpočet stromů, co rostly těsně vedle stezky
a uvěznily jeho vojáky a nedovolily jim, aby se sešikovali. To
byla součást Arminiova plánu. Úzká cesta, která musela nutně
armádu zdržet, a blátivé peklo, v nějž se proměnila. I to
Arminius vymyslel. Jak museli legionáři zahodit zavazadla
a zbraně, což bylo ještě horší. V to Arminius doufal. Ten
prokletý kopec a hliněné opevnění museli budovat aspoň
měsíc. Také naplánováno dopředu. Bažina na jedné straně,
aby zabránila úniku tím
směrem. Další součást
VYŠLO
Arminiova ďábelského
plánu. Trpce se usmál.
Jedině počasí si nemohl
naplánovat. Smích ho
ihned přešel. Možná že
ve prospěch Germánů
zakročili bohové Cherusků a bůh hromu Donar je
jedním z nich. Po tom bičujícím dešti a hromech
a blescích v předchozích
dvou dnech to bylo možné.

„Pane?“ Před stanem se ozval Aristidův hlas.
„Pojď dál.“ Varovi se ulevilo, že sluha celodenní
vraždění přežil, ale zároveň ho to překvapilo.
Aristides rozvázal chlopeň a vlezl dovnitř. V ruce
nesl tác.
„Přinesl jsem vám něco k jídlu, pane.“
Ať už nesl cokoli – něco dušeného? – vonělo to
dobře. Navzdory zoufalství a hanbě mu kručelo
v břiše. „Jsi kouzelník.
Kdes to vzal?“
„Jste guvernér, pane. Jestli má někdo jíst, i na
takovém místě jako tohle, jste to vy.“
Varus se natáhl pro mísu a lžíci. Takhle zblízka
viděl, jak se Aristidův buclatý obličej za poslední dva dny
změnil. Byl vyděšený a pod očima měl tmavé kruhy, které tam
dřív nebyly.
Na tohle není stavěný, pomyslel si Varus. Měl jsem ho nechat
ve Veteře. „Vypadáš příšerně. Jedl jsi? A máš kde spát?“ Když
si uvědomil, jakou hloupost pronesl, zarazil Aristida, než mohl
na obě otázky zalhat, že ano. „Vezmi si chleba.“ Ukázal na půl
bochníku na tácu.
„Ne, pane…“
„Říkám, vezmi si,“ poručil mu Varus. „Spát budeš tady se
mnou.“
„Děkuji, pane,“ řekl vděčně a vrhl se na chleba jako hladový
vlk.
Když dojedli, Varus podal Aristidovi malý pergamen. Řek se
na něj podíval a potom na Vara. „Co je to, pane?“
„Omluv špatnou kvalitu materiálu. A taky chybí moje pečeť, ale
text je jasný. I můj podpis je čitelný.“ Aristides se pořád tvářil
nechápavě, a tak Varus potichu dodal: „Je to tvoje svoboda.
O něco dřív, než jsem slíbil, ale chtěl jsem, abys to měl dřív
než…“
Hrdlo se mu sevřelo. Nebylo jisté, co se stane zítra, ale Germáni nezmizeli natrvalo. Jejich neustávající útoky začnou za
svítání. Varus jako už tolikrát v posledních dnech pocítil hořkost. Pokud se dá věřit zprávám, co dostával, polovina jeho
vojáků během minulých dvou dnů padla nebo utrpěla zranění.
Bezpečí, které skýtaly pevnosti podél řeky Lupia, pořád leželo mnoho mil daleko. Jakou šanci by zítra měli jeho demoralizovaní a promočení legionáři proti takové přesile nepřátel,
kteří už už sahali po vítězství?
S největší pravděpodobností byl osud Aristida – starého,
tlustého, neschopného bojovat – ještě nejistější. Varus za to
cítil velkou vinu. Když Řek vykoktal své díky, Varus odpověděl:
„Škoda, že nemůžu udělat víc. Radím ti, abys ráno vyhledal
centuriona Tulla. Řekni
mu, že tě posílám. Drž se
ho jako klíště. Jestli se
někdo dostane tady z toho
pekla, bude to on.“
„To je to tak špatné?“ zeptal se Aristides s očima
rozšířenýma hrůzou.
„Je,“ potvrdil Varus. „Víš,
jak to vypadalo dneska.
Víc než polovina vojáků je
mrtvých nebo zraněných
a jsme ještě daleko od
řeky...

