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Judy Blumeová V PŘÍPADĚ NEOČEKÁVANÉ UDÁLOSTI (rozhovor s autorkou);
Amy Newmarková SLEPIČÍ POLÉVKA PRO DUŠI – O KOČKÁCH A LIDECH; Melanie Gideon
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Jan Sokol NADĚJE NA NEDĚLI a další nabídka Vyšehradu

Judy Blumeová
V PŘÍPADĚ
NEOČEKÁVANÉ
UDÁLOSTI
Na malé městečko Elizabeth v New Jersey
spadnou v roce 1952 během tří měsíců tři (!)
letadla. Jak se s tím vyrovnávají jeho obyvatelé
včetně patnáctileté Miri? Je to náhoda, komunistické spiknutí, nebo za to můžou mimozemšťané? A jak dopadne první láska? V tomto
románu se Judy Blume vrací do vlastního mládí
-– v Elizabeth totiž vyrostla a šokující události
roku 1952 prožívala jako čtrnátiletá. Kromě
strhujících událostí a sympatických postav
čtenáře potěší i dokonale evokovaná estetika
50. let, na jejíž eleganci dodnes s nostalgií
vzpomínáme.
Překlad: Michaela Konárková

Vázaná, 400 stran, 15 × 21,3 cm, 398 Kč, EAN: 9788025721322,
ISBN: 978-80-257-2132-2
Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/219708/v-pripade-neocekavane-udalosti/
Ukázka z knihy a rozhovor s autorkou na následujících stranách
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Miri
Miri Ammermanová a její nejlepší kamarádka Natálie
Osnerová se povalovaly na břiše na tlustém vlněném
koberci pokrývajícím celou podlahu salónku a čekaly na
historicky první televizní přenos rozsvícení slavného
vánočního stromku. Tenhle pokojík měla Miri ze všech
místností v Natáliině domě nejraději, v neposlední řadě
kvůli sedmnáctipalcovému Zenithu v rámu ze světlého
dřeva, největšímu televizoru, jaký kdy viděla. Její babička
sice také jeden vlastnila, ale byl malý, měl obrovskou
anténu a občas jen zrnil. Nábytek u Osnerů byl
bezchybně sladěný. Béžové pohovky a křesílka stály
kolem moderního dánského konferenčního stolku, na
kterém ležely úhledné komínky časopisů jako Life, Look,
Scientiﬁc American či National Geographic. Na jedné
z židlí ležela látková taška s dřevěným držadlem obsahující nejnovější vyšívací projekt paní Osnerové. Kompletní
řada Encyklopedie Britanniky zabírala celé tři police
knihovny společně s rodinnými fotograﬁ emi včetně
jedné zachycující Natálii na letním táboře, jak v rajtkách
a s otěžemi v rukou sedí na hřbetu elegantního černého
koně, a jiné, na níž dřepí na poníku její mladší sestra
Fern. V jednom rohu stál hrací stolek a na něm rozestavěné šachy připravené ke hře. Ne že by je ona či
Natálie uměly hrát, ale Natáliin starší bratr Steve ano a
někdy tak s doktorem Osnerem trávili celé hodiny.
Přidaly se ke Kate Smithové zpívající „Já sním
o Vánocích bílých“ a pak, když se na znamení začátku
svátků rozsvítil strom, vydechly „óch“ a „ách“ spolu
s davem, ba s celou zemí. Později Miri zjistila, že její
máma to viděla naživo spolu s ostatními dvěma tisíci
diváků. Zrzi jí vyprávěla, jak ji dav tlačil dopředu, až se
rozhodla, že ta tlačenice za to nestojí, a odešla na vlak
do Elizabeth. Na strom se přece může zajít podívat
kterýkoli jiný den, až půjde z práce.
Pro Miri byly skutečným začátkem svátků narozeniny její
mámy. Miri si byla jistá, že Zrzi jako dítěti muselo
připadat nespravedlivé, že má narozeniny tak krátce
před Chanukou, ale Zrzi ji ujišťovala, že ne, že jí nikdy
nevadilo mít narozeniny o svátcích. Naopak jim to dodávalo na zajímavosti. Tenhle rok vyšla Chanuka na stejný
termín jako Vánoce a Miri měla pocit, že by to tak mělo
být vždycky, nejen výjimečně. Zapřísahala se, že nebude

nakupovat až na poslední chvíli, ale najednou byla
sobota, den před matčinými narozeninami, a ona
vyrážela na svou misi, jež ji zavedla do centra na Broad
Street do obchodu „Nia negližé“ s dámským prádlem.
Ani ona, ani její druhá nejlepší kamarádka Suzanne
Dietzová, která byla celý rok cítit krémem Noxzema
a měla nejlepší pleť široko daleko, k Nie zatím nikdy
nevkročily. Pouhé slovo negližé v nich vyvolávalo záchvaty smíchu. Znělo to jako něco, co by paní Osnerová
pronesla svým jižanským přízvukem namísto slova
kalhotky. Kalhotky, to bylo to, co si Miri a Suzanne kupovaly v Levy Brothers, jednom z obchodních domů na
Broad Street. Kalhotky byly bílé a bavlněné. Ale negližé,
negližé bylo něco jiného. Ne že by Nia měla ve výloze
cokoli vyzývavého. Nikde ani stopy po podprsence či
podvazku. A nic v černé. Nanejvýš tak v tmavě modré.
Ale přesto, kdo mohl vědět, co najdou uvnitř? Miri si
vystřihla reklamu z Daily Post: Letos ji potěšte
nylonovým negližé od Vanity Fair. Nylonovým negližé si
jistá nebyla, ale v reklamě ještě viděla spodničku za 3,99
dolarů. Ta by mohla matce udělat radost, jelikož si už
dlouho stěžovala, že má u všech vytahanou gumu.
Dveře se otevřely s jediným cinknutím a Miri se Suzanne
vešly do obchodu. Uvnitř bylo rušno, ale zákazníků
shánějících vánoční dárky nebylo ani zdaleka tolik jako
u Levy Brothers či v Goerke’s, druhém obchodním domě
v centru. Zákaznice – ano, byly tu jen samé ženy – spolu
rozmlouvaly tlumenými hlasy. Na pultu stál bílý vánoční
stromeček se stříbrnými stuhami, jehož špičku zdobil
stříbrný anděl. Pod stromkem byly vyskládány saténové
pantoﬂ e a noční kabátky světlých barev. Kdo dnes nosí
noční kabátky? Zrzi měla vlněný župan a dvě ﬂ anelové
noční košile na zimu, župan z lehké indické látky a několik bavlněných nočních košil na léto. Možná že noční
kabátky nosí ﬁ lmové hvězdy, které si nechávají servírovat snídani do postele. Ve městě Elizabeth v New
Jersey však žádné ﬁlmové hvězdy nežily. Tedy Miri
o žádné nevěděla. Ani paní Osnerová neměla noční
kabátek. A pokud ano, tak určitě ne ve skříni, protože od
té doby, co jsou s Natálií nejlepší kamarádky, ji prozkoumala snad už stokrát. Miri a Suzanne spolu hlídaly
děti a každý den v jídelně společně obědvaly – jenom to
prostě nebyly nejlepší kamarádky. „Co si přejete?“ zeptala se Miri pohledná žena. „Vy jste Nia?“ Miri nic takového
říct neplánovala. Ale bylo to venku. „Já jsem Athéna,
Niina dcera. Co pro vás dnes mohu udělat?“ Athéna –
Miri neznala nikoho, kdo by se jmenoval Athéna. Takové
exotické jméno. Nebyla náhodou Athéna řeckou bohyní
moudrosti, umění nebo ještě něčeho jiného, snad války?
Knížku příběhů z řecké mytologie, kterou četli v páté
třídě, měla hrozně ráda. Dostala ji od strejdy Henryho.
Každý večer se střídali v předčítání. „Sháníte něco
konkrétního?“ zeptala se Athéna.
Když se Miri neměla k odpovědi, Suzanne do ní
šťouchla. „Moje máma má narozeniny,“ řekla Miri, když
opět začala vnímat. ...
Rozhovor s autorkou na následující straně
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„Není to můj příběh, ale
v zimě 1951–1952, když se
ta bizarní věc stala, bylo
mi čtrnáct let,“ říká Judy
Blumeová. „Že během dvou
měsíců nad vámi havarují
tři letadla, není normální.
Ale o tom tato kniha není.
Je o tom, jak se nám
nepravděpodobné události
mohou stát
kdykoliv a změnit naše
životy, a o tom,
jak bez ohledu na
tragédie, jdeme dál.
Můj otec říkával:
‚Život nekončí,
musíte
žít každý den.“

Je Miri je obrazem
mladé Judy?
To bych neřekla.
Nejvíce skutečnosti se
podobá Dr. Osner,
zubař. Mám ráda
takovéto hrdiny ve
svých knihách, protože
jsem zbožňovala svého
otce, který byl také
zubním lékařem.
Přizvali ho
k identifikaci obětí.
Dělalo se to tehdy
podle karet,
nic jiného nebylo
k dispozici.
DNA se ještě
neznala.

o tom s nikým. Tyto zážitky žily hluboko ve mně. Jsem
Pohybovala jsem se ve skupince dívek, které hodně ráda, že je to pryč, že kniha je hotová.
debatovaly o tom, co se kolem nás děje. Jedna řekla: „je Děj knihy prokládáte citacemi z novinových článků,
to sabotáž!“ A my jsme si pod tím nedokázaly nic moc některé napsal strýc Miri Henry Ammerman. Jsou to
představit. Ale bylo nám jasné, že ten, kdo za tím ne- skutečné příběhy?
štěstím stojí, útočí hlavně na děti. Vždyť jedno z letadel Během čtyř měsíců, které jsem věnovala jen výzkumu,
spadlo blízko od školy a další do oblasti jediného si- jsem shromaždila všechny novinové články o události.
rotčince ve městě. Brali jsme to jako útok na nás, vždyť Moc mi v tom pomohl můj manžel George. Držela jsem
jsme byly ještě děti. Dospělí hledali vlastní důvody. se tedy reality. Jen jsem někde upravila jazyk. Neumím si
A vysvětlení měli jednoduché: komunisté, komunisté se třeba představit, že by se dnes někdo vyjádřil: „spadlo to
blíží...
na zem jako obrovský zraněný pták.“

Jak tragické události vnímaly vaše vrstevnice?

Myslíte si, že teenageři jsou nyní „starší“, než tomu Než jsem začala psát, také jsem hodně mluvila se svými
spolužáky. Shodli jsme se na tom, že jsme padesátá léta
bylo na počátku roku 1950?
Když jsem byla v tomhle věku, četla jsem knihy pro považovali za to nejnudnější desetiletí, kdy se nic nestadospělé. Svět dospělých mě zajímal a všechno, co jsem lo. Srovnávali jsme to s válečnými lety, které traumatizoo něm chtěla vědět, jsem načerpala z četby. Nebo valy naše rodiče. Zřejmě i proto nás chránili před vším
alespoň získala nějakou představu o tom, co znamená rušivým, co by k nám doléhalo. Takže až ve zralém věku,
být dospělá. A jací jsou mladí lidé dnes? Myslím, že jsou když už jsem načerpala hodně informací, mi připadalo
zralejší. Ale na počátku padesátých let byla jiná doba. mé mládí tak fascinující.
Těžko se to dá tedy srovnávat. Každá generace má jiné Jaká jsou setkání se čtenář?
životní zkušenosti, a ty ji formují.
Velmi emotivní a pro mě to znamená všechno. K čemu
Jak třeba na knihu reagovala vaše dcera?
by to bylo psát knihy a nemít čtenáře? Když píšu,
Já nevím, jestli víte, že moje dcera je obchodní pilotkou. nemůžu se bát zklamání. Nemohu si dovolit o tom vůbec
A je i velký čtenář. Zajímá se, co píšu, a když si přečetla přemýšlet, protože by mě svazoval strach něco napsat.
jednu z prvních verzí této knihy, zeptala se: „Mami, proč
jsi mi nikdy tento příběh nevyprávěla?“ Nemluvila jsem (Ze zahraničních pramenů)
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Kočky. Kolik mají tváří. Umí být
hodné, přítulné, k sežrání. Ale
dokážou nás také pořádně potrápit.
V této úžasné kolekci 101 příběhů, které napsal
sám život, je najdete všechny. Určitě i tu vaši.
Nebo tu od maminky, od babičky, od sousedů.
Některé mají devět životů – jiné životy zachraňují. Některé demolují domovy – díky jiným
drží rodiny pohromadě. Z některých šílíme –
jiné jsou našimi osobními psychoterapeuty...
Jak o nich budete číst, postupně se i na tu svou
kočku začnete dívat jinak. Všimnete si, jak je
šikovná a pochopíte, co všechno dokáže vycítit!
Obzvlášť cenné jsou příběhy kočičích adopcí.
Budete se u nich smát, vrtět nechápavě hlavou,
nebo dokonce přemáhat dojetí. Děkujeme
každému, kdo dokáže opuštěné kočce poskytnout láskyplný domov!
Brožovaná, 400 stran, 145 × 205 mm, 299 Kč,
EAN: 9788072526772, ISBN: 978-80-7252-677-2

Zakoupit můžete zde
https://www.prah.cz/knihy/slepici-polevka-o-kockach-a-lidech-484
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Melanie Gideon
MĚSÍČNÍ ÚDOLÍ
To nejcennější, co máme, je čas.
Lux Lysanderová je uhoněná svobodná matka a špatně
placená servírka. Před totálním zhroucením ji zachrání
nabídka rodičů, aby si na dva týdny vyjela někam do
přírody, že se jí postarají o čtyřletého syna.
Lux vyrazí tábořit do místa zvaného Měsíční údolí
a užívá si volnosti. Uprostřed noci ji probudí zima,
a když vyjde ze stanu obklopuje ji hustá mlha, z níž
v dálce problikává světlo. Vydá se tím směrem a najednou se ocitá na prosluněné louce uprostřed skupiny
lidí, jejichž oblečení, způsob mluvy i chování působí
dojmem, jako by byli z jiných časů.
A pak si Lux uvědomí, že oni jsou z jiných časů.
Ocitla se v idylické komunitě, žijící v naprostém odloučení od světa. Jakmile v ní odezní šok,
že se přesunula časem na začátek dvacátého století, začne si Lux užívat přirozenosti
a nekomplikovanosti zdejšího života. Stres a vypětí moderní doby se rozplývají, namísto nich
nastupuje klid a nebývalá energie.
Ke své neskonalé úlevě se může přesunovat v čase tam a zpět: od milovaného syna, který je
bezezbytku dítětem moderních časů, ji to táhne zpátky na jediné místo, kde se cítí opravdu
doma. Jak dlouho lze ovšem vést takto rozpolcený život?
Měsíční údolí
Překlad: Jana Vlčková
Vázaná, 478 stran, 349 Kč, ISBN: 978-80-7498-217-0
Zakoupit můžete zde

https://www.dominoknihy.cz/inteligentni-romany-pro-inteligentni-zeny/mesicni-udoli
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Ukázka a rozhovor s autorkou na dalších stranách

Jaká byla vaše první literární práce?
Literární? To by asi bylo silné slovo. Nejprve jsem pracovala jako textařka ve společnosti, která vystavovala na
veletrzích módy. I když mě psát o módě bavilo, věděla
jsem, že to není práce na celý život, a tak jsem i velkou
část svého prvního románu napsala v pracovní době. Moc
jsem o tom nemluvila, styděla jsem se za to, až jsem
postupně zjišťovala, že obdobně se vydávalo na spisovatelskou dráhu hodně skvělých autorů. Pak už jsem se cítila v dobré společnosti.
Kdy jste se rozhodla pro povolání spisovatelky?
Už v jedenácti jsem věděla, že chci být spisovatelkou. Ale
dřív než vlastní román, jsem tvořila jakési nakladatelské
reklamy, které jsem si představovala v závěru mé budoucí
knihy. Uvedu jednu z nich: „Melanie Gideon napsala
mistrovské dílo, a myslím, že je tak úžasné a brilantní, že
jsem autorku přijala za svou dceru.“ - Madeline L'Engle.
Tato vynikající americká spisovatelka ve mně vzbudila
touhu vydat se v jejích šlépějích.
Jakým překážkám jste musela čelit hned na začátku
své tvůrčí kariéry?
Bylo jich hodně (být spisovatelem není pro bázlivé), ale
budu jmenovat jen ty dvě velké.
Odmítnutí. Přijde brzy a často. Vždycky to bolí a než se
člověk z toho zotaví, chvíli to trvá.
Strach z mluvení na veřejnosti. Bohužel jediný způsob,
jak se strachu zbavit, je mluvit na veřejnosti. A to v hojné
míře.
Nevyhýbáte se ani autobiografickým motivům,
v nichž vystupují přátelé a rodina. Vyžadujete od nich
předem povolení zahrnout je do svého díla, nebo se
jim omlouváte, až když se ve vaší knize poznají
a protestují? Jaké je to pro vás – vystupovat jako
hlavní postava?
Velké otázky! Rukopis nenechám nikoho číst. Jedinou
výjimkou je můj editor. A s negativními reakcemi jsem se
po vydání knihy dosud nesetkala. Pokud jde o zkušenost
s psaním o sobě? Jsem šťastná, když udělám tečku za
poslední větou, a uvědomím si, jak velké mám štěstí, že
se kolem mě pohybují tak úžasní lidé.
Odkud pocházejí vaše snové světy? Co vás inspiruje
k napsání příběhu?
Vy mi to asi nebudete věřit, ale mé nejlepší snové světy
pocházejí z tepla. Takovou múzou je pro mě proud teplé
vody, dopadající ze sprchy na mou hlavu...

Melanie Gideon se narodila a vyrostla na americkém
Rhode Islandu, vystudovala žurnalistiku na Emerson
College a za svůj život vystřídala mnoho nejrůznějších
povolání – od servírky až po práci v počítačové firmě.
S manželem a synem žije nyní v Bay Area v Kalifornii
a svými články pravidelně přispívá do různých novin
i časopisů (New York Times, San Francisco Chronicle,
Daily Mail a dalších).
Má na svém kontě tři romány pro mládež, po nichž se
pustila také do psaní knih pro dospělé čtenáře. Právě díky
nim se stala doslova nepřehlédnutelnou autorkou.
Nebývalého úspěchu dosáhl především její román
Manželka 22. Ten se dodnes těší velkému čtenářskému
zájmu, byl přeložen do více než třiceti jazyků a proslavil
svou autorku prakticky po celém světě. V současné době
se pracuje na filmu podle tohoto románu, práva vlastní
studio Working Title.
Nyní se nám Melanie Gideon v českém překladu
představuje se svou nejnovější knihou nazvanou Měsíční
údolí.

Co je pro vás jako autorku nejpříjemnější?
Když dostanu e-maily od čtenářů, v nichž mi píší, že se
nad mými knihami smáli i plakali.
S čím musíte počítat?
Neočekávevám, že všichni budou mé knihy milovat.
Pravidlem je, že 35% se líbí, 35% je nenávidí a 35% jsou
lhostejné. Vím, že součet je 105%. Ale já jsem spisovatelkou právě proto, že jsem tak špatná v matematice.
Z toho pro mě vyplývá, že tvořím pro oněch 35%, kteří mi
věří a mají mou tvorbu rádi. Na zbytek nemyslím.
Jakékoli zvládání radu můžete sdílet s Everygirls kteří
doufají, že publikovat?
Jak slavíte vydání své knihy?

Jak vůbec tvoříte?
Když pracuji na knize, kterou mám odevzdat v určitém
termínu, sedím u počítače sedm dní v týdnu. Rukopis
neustále reviduji a upravuji. Spolupracuji s editorem
a někdy si přizvu první čtenáře, kterým důvěřuji.

Uspořádám večírek doma v Kalifornii a party v New Yorku.
Sejdou se přátelé a je to velmi příjemné.
(Ze zahraničních pramenů)
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Jaká byla vaše první literární práce?
Literární? To by asi bylo silné slovo. Nejprve jsem pracovala jako textařka ve společnosti, která vystavovala na
veletrzích módy. I když mě psát o módě bavilo, věděla
jsem, že to není práce na celý život, a tak jsem i velkou
část svého prvního románu napsala v pracovní době. Moc
jsem o tom nemluvila, styděla jsem se za to, až jsem
postupně zjišťovala, že obdobně se vydávalo na spisovatelskou dráhu hodně skvělých autorů. Pak už jsem se cítila v dobré společnosti.
Kdy jste se rozhodla pro povolání spisovatelky?
Už v jedenácti jsem věděla, že chci být spisovatelkou. Ale
dřív než vlastní román, jsem tvořila jakési nakladatelské
reklamy, které jsem si představovala v závěru mé budoucí
knihy. Uvedu jednu z nich: „Melanie Gideon napsala
mistrovské dílo, a myslím, že je tak úžasné a brilantní, že
jsem autorku přijala za svou dceru.“ - Madeline L'Engle.
Tato vynikající americká spisovatelka ve mně vzbudila
touhu vydat se v jejích šlépějích.
Jakým překážkám jste musela čelit hned na začátku
své tvůrčí kariéry?
Bylo jich hodně (být spisovatelem není pro bázlivé), ale
budu jmenovat jen ty dvě velké.
Odmítnutí. Přijde brzy a často. Vždycky to bolí a než se
člověk z toho zotaví, chvíli to trvá.
Strach z mluvení na veřejnosti. Bohužel jediný způsob,
jak se strachu zbavit, je mluvit na veřejnosti. A to v hojné
míře.
Nevyhýbáte se ani autobiografickým motivům,
v nichž vystupují přátelé a rodina. Vyžadujete od nich
předem povolení zahrnout je do svého díla, nebo se
jim omlouváte, až když se ve vaší knize poznají
a protestují? Jaké je to pro vás – vystupovat jako
hlavní postava?
Velké otázky! Rukopis nenechám nikoho číst. Jedinou
výjimkou je můj editor. A s negativními reakcemi jsem se
po vydání knihy dosud nesetkala. Pokud jde o zkušenost
s psaním o sobě? Jsem šťastná, když udělám tečku za
poslední větou, a uvědomím si, jak velké mám štěstí, že
se kolem mě pohybují tak úžasní lidé.
Odkud pocházejí vaše snové světy? Co vás inspiruje
k napsání příběhu?
Vy mi to asi nebudete věřit, ale mé nejlepší snové světy
pocházejí z tepla. Takovou múzou je pro mě proud teplé
vody, dopadající ze sprchy na mou hlavu...

Melanie Gideon se narodila a vyrostla na americkém
Rhode Islandu, vystudovala žurnalistiku na Emerson
College a za svůj život vystřídala mnoho nejrůznějších
povolání – od servírky až po práci v počítačové firmě.
S manželem a synem žije nyní v Bay Area v Kalifornii
a svými články pravidelně přispívá do různých novin
i časopisů (New York Times, San Francisco Chronicle,
Daily Mail a dalších).
Má na svém kontě tři romány pro mládež, po nichž se
pustila také do psaní knih pro dospělé čtenáře. Právě díky
nim se stala doslova nepřehlédnutelnou autorkou.
Nebývalého úspěchu dosáhl především její román
Manželka 22. Ten se dodnes těší velkému čtenářskému
zájmu, byl přeložen do více než třiceti jazyků a proslavil
svou autorku prakticky po celém světě. V současné době
se pracuje na filmu podle tohoto románu, práva vlastní
studio Working Title.
Nyní se nám Melanie Gideon v českém překladu
představuje se svou nejnovější knihou nazvanou Měsíční
údolí.

Co je pro vás jako autorku nejpříjemnější?
Když dostanu e-maily od čtenářů, v nichž mi píší, že se
nad mými knihami smáli i plakali.
S čím musíte počítat?
Neočekávevám, že všichni budou mé knihy milovat.
Pravidlem je, že 35% se líbí, 35% je nenávidí a 35% jsou
lhostejné. Vím, že součet je 105%. Ale já jsem spisovatelkou právě proto, že jsem tak špatná v matematice.
Z toho pro mě vyplývá, že tvořím pro oněch 35%, kteří mi
věří a mají mou tvorbu rádi. Na zbytek nemyslím.
Jakékoli zvládání radu můžete sdílet s Everygirls kteří
doufají, že publikovat?
Jak slavíte vydání své knihy?

Jak vůbec tvoříte?
Když pracuji na knize, kterou mám odevzdat v určitém
termínu, sedím u počítače sedm dní v týdnu. Rukopis
neustále reviduji a upravuji. Spolupracuji s editorem
a někdy si přizvu první čtenáře, kterým důvěřuji.
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se narodil roku 1937 na newyorském
Long Islandu a žil střídavě v zahraničí
a Kalifornii, nyní žije v New Yorku.
Debutoval několika povídkami v časopisech, první román nazvaný V. vydal
v roce 1963. Prorazil však až v roce 1966
s románem/ novelou Dražba série 49 (The
Crying of Lot 49, č. 2004), v němž poprvé
předvedl svůj hutný, komplexní styl plný
historických, uměleckých a vědeckých
aluzí, překypující novátorskou, labyrintózní syntaxí a překvapujícím množstvím
situačních gagů a jazykových juxtapozicí. Tento osobitý rukopis dovedl k dokonalosti ve svém největším románu Duha
gravitace (Gravity’s Rainbow) z roku
1973 (č. 2006), za nějž dostal Národní
knižní cenu. Následovaly romány Vineland (1990), Mason & Dixon (1997),
Against the Day (2006) a Inherent Vice
(2009). Jeho posledním románem je Výkřik techniky (Bleeding Edge, 2013).

Thomas Pynchon
VÝKŘIK TECHNIKY
Je jaro roku 2001, v New Yorku rozkvétají hrušně a Maxine
Tarnowová, forenzní auditorka, vede své dva syny do školy.
Když dorazí do kanceláře, čeká tam na ni kamarád Reg se
záhadným případem – je něco shnilého v internetové firmě
hashslingrz. Jakmile začne Maxine rozkrývat její podezřelé
finanční toky, objevují se na scéně softwaroví kouzelníci ze
Silicon Valley, bohaté korporace z Perského zálivu, neevidovaný supertajný agent CIA, ruská mafie i Mossad. Kdo z nich
bude mít nakonec na svědomí teroristické útoky z 11. září?
Výkřik techniky dává čtenáři na tuto otázku několik odpovědí –
jednu paranoidnější a zábavnější než druhou. Výkřik techniky
je nejen svérázným literárním kyberpunkem a fenomenologickou úvahou nad povahou reality, ale též temnou noirovou detektivkou, jemným, podprahovým příběhem o nenápadné síle
rodiny a v neposlední řadě jazykovou eskamotáží hýřící monstrózně širokou slovní zásobou a obskurní terminologií
z nejpodivnějších oborů lidské činnosti – ať už jde o kodérství,
hacking, gaming, investiční bankovnictví, komoditní burziánství, forenzní audit, či o slang vojenský, špionážní a policejní,
kulinářský, voňavkářský nebo mixologický.
Překlad: Martin Svoboda
Vázaná, 512 stran, 398 Kč, EAN: 9788025721742
Zakoupit můžete zde
https://www.kosmas.cz/knihy/202936/vykrik-techniky/
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Je první jarní
den roku 2001
a Maxine Tarnowová, i když ji
někteří mají dál
v evidenci jako
Loefflero-vou,
vede kluky do
školy.
Dobře,
možná jsou na
doprovod
už
dost velcí, možná se jich Maxine ještě nechce vzdát, vždyť
je to jen pár
bloků, má to
cestou do práce
a dělá to ráda,
tak co?
Dnes ráno jako
by na každé
Calleryově
hrušni ve všech
ulicích na Upper West Side vybuchly přes noc trsy bílých
květů. Zatímco si je Maxine prohlíží, slunce si prorazí
cestu přes střechy a vodojemy až na konec ulice
k jednomu konkrétnímu stromu a rázem ho prozáří.
„Mami?“ Ziggy jako obvykle nedočkavě. „Pojď, ty vado.“
„Kluci, koukněte, tamhle na ten strom.“
Otis se chvíli dívá. „Nářez, mami.“
„Není úplně marnej,“ souhlasí Zig. Kluci jdou dál, Maxine
na strom ještě půlminutu upřeně zírá, než je dohoní. Na
rohu vklouzne instinktivní kličkou mezi ně a obrubník, do
cesty řidičům, kteří by se mohli jen tak z plezíru vyřítit
zpoza rohu a převálcovat je.
Slunce odražené od východních oken se v rozmazaných skvrnách začíná rozlévat po průčelích domů
na druhé straně ulice. Po hlavních tazích se jako
obrovští brouci plazí nově nasazené kloubové autobusy.
Železné rolety jdou nahoru, první ranní dodávky parkují
v druhé řadě, prodavači si před krámy ostřikují hadicí
svůj kus chodníku. Ve vchodech pospávají lidi bez
střechy nad hlavou, paběrkáři vyrážejí k supermarketům
s ohromnými plastovými pytli napěchovanými plechovkami od piva a kokakoly, aby za ně stržili hotovost,
party dělníků čekají před domy, až dorazí mistr.
U přechodů pohopkávají běžci, dokud jim na semaforu
neblikne zelená.
Policajti sedí v bistrech a zažehnávají nedostatek bagelů
v krvi. Děti, rodiče a chůvy míří ve vozech i pěšky všemi
směry do místních škol. Nejmíň polovina dorostu sviští
na nových koloběžkách Razor, takže na seznam věcí,
před nimiž se člověk musí mít na pozoru, je třeba připsat
i hliník útočící ze zálohy.

Škola Otty Kugelblitze zabírá tři sousedící domy z hnědého pískovce, na příčné ulici mezi Amsterdamskou
a Kolumbovou avenue, která prozatím uniká pozornosti
filmařů ze Zákona a pořádku. Nese jméno jednoho
z prvních psychoanalytiků, který byl z Freudova užšího
kruhu vypuzen kvůli své rekapitulační teorii. Připadlo mu
evidentní, že člověk v průběhu života prochází celou
škálou duševních poruch, jak byly chápány v jeho době
– solipsismem útlého dětství, sexuální hysterií dospívání
a rané dospělosti, paranoiou středního věku, demencí
staroby... až sepropracuje k smrti, z níž se konečně
vyklube „příčetnost“.
„Na to jste opravdu nemohl přijít v lepší dobu!“ cvrnkl
Freud na Kugelblitze popel z doutníku a vykázal ho ze
dveří na Berggasse 19, ať už se nikdy nevrací. Kugelblitz
pokrčil rameny, emigroval do Spojených států, usadil se
na Upper West Side a založil si tam praxi. Brzo si vybudoval širokou klientelu vysoce postavených a mocných,
kteří ve chvílích utrpení či krize vyhledávali jeho pomoc.
Kdykoliv je pak během óbrnóbl společenských setkání,
na nichž se stále častěji ocital, představil navzájem jako
své „přátele“, hned jeden v druhém poznali zhojenou
duši.
Ať už kugelblitziánská terapie působila na jejich mozky
jakkoliv, prošli někteří pacienti Velkou krizí dost úspěšně
na to, aby později byli s to přispět škole do začátků
a zainteresovat Kugelblitze na zisku, jakož i na tvorbě
učebního plánu, v němž se na každý ročník pohlíželo
jako na odlišnou duševní chorobu a dle toho se
s žactvem nakládalo.
V podstatě cvokhauz s domáčáky. Maxine dnes ráno
jako vždy dorazí k velkorysému schodišti, na němž se to
hemží žáky, učiteli na dozoru, rodiči, paními na hlídání
a mladšími sourozenci v kočárcích. Ředitel Bruce
Winterslow vítá rovnodennost bílým sakem a panamákem a při tom řídí celou tlačenici, ve které zná
každého jménem i v životopisné zkratce, poplácává lidi
po zádech, je bodrý a pozorný, lichotí či vyhrožuje, jak je
právě třeba.
„Maxi, čau!“ klouže k ní přes podestu davem Vyrva McEl
moová, dává si na čas mnohem víc, než je nutno, to asi
proto, že je ze západního pobřeží, pomyslí si Maxine.
Vyrva je zlatíčko, ale dochvilností téměř nepolíbená. Na
Upper West Side vám seberou mateřák za mnohem
menší prohřešky, než které projdou jí.
„Jako dneska odpoledne totální nestíhačka,“ volá přes
několikery golfky, „nejde o nic zásadního, teda zatím ne,
no ale zase...“
„V pohodě,“ jen aby to Maxine trochu urychlila, „vezmu
Fionu po škole k nám, klidně si pro ni přijď, jak budeš
moct.“
„Díky, fakticky. Zkusím to moc neprotahovat.“
„Vždycky u nás může přespat.“ ...

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

Tour de France
(TDF) je všeobecně považována za největší
vytrvalostní test
ve sportu. Během
tří týdnů závodníci
ujedou kolem 3500
km, překonají přitom Alpy i Pyreneje a nakonec skončí v Paříži na slavných ChampsÉlysées. Tato
kniha seznamuje
čtenáře se všemi
významnými etapami a ročníky historie tohoto závodu, včetně
ročníku 2016.
Texty, jež doprovází přes 300
velmi zajímavých
fotografií, některé
z nich až z 19. století, přinášejí příběhy superhvězd
a popisy nezapomenutelných
momentů z každého období.
Příznivce Tour
jistě potěší celá
řada dobových
brožur, novinových
článků, plakátů,
samolepek
a pohlednic.
Vázaná, 176 stran, 24,5 x 28,3 cm, 499 Kč, ISBN/EAN: 9788075293459
Zakoupit můžete zde
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Nejslavnější
komiksová
hrdinka
steampunku

Joe Benitez
LADY MECHANIKA
Nejslavnější komiksová hrdinka steampunku se představuje českým čtenářům. Británie nabrala v 19. století ve vývoji poněkud jiný kurz a věda
vládne celému společenství. Vzduch brázdí nejpodivnější letouny, nejmodernější města oplývají úchvatnou hromadnou dopravou a všichni znají krásnou a nebezpečnou Lady Mechaniku
– napůl ženu, napůl stroj. Jinou takovou hříčku vědy a přírody svět neviděl. Až do chvíle, kdy
se na nádraží objeví další napůl mechanická dívka v naprosto zuboženém stavu. Lady
Mechanika se okamžitě pouští do pátrání. Jde totiž o hodně. Kromě odhalení nelidských
experimentátorů hraje Mechanika také o tajemství vlastního původu.
Překlad: Richard Klíčník
Ilustrace: Joe Benitez
Vázaná, 168 stran, 598 Kč, EAN: 9788025721414
Zakoupit můžete zde
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První kniha nové edice Jídlo jako lék – recepty plné zdraví
Objevte s námi zdravé a dobré kaše: sladkou a přitom zdravou snídani
či svačinu, ale třeba i slanou verzi jako rychlý oběd či večeři!
Vždy s čerstvými surovinami a mnoha důvtipnými doplňky
pro vaše zdraví.
Kaše jsou hitem zdravé výživy číslo jedna, a navíc tak praktické! Jejich kouzlo tkví
ve snadné přípravě a výživové hodnotě, ovšem také v rozmanitosti chutí a rafinovanosti kombinací všemožných zdravých surovin. S pomocí této knihy vykouzlíte
během chvilky sladkou či slanou kaši přesně podle svého gusta. Naučíme vás vařit
kaši jáhlovou, čirokovou, pohankovou, špaldovou, ale třeba i kaši z quinoy, tsampy či
teffu. Poradíme, jak si snadno připravit rostlinná mléka (např. ovesné, mandlové,
kokosové, rýžové), čím si kaši zdravěji osladit (všechny zdravější alternativy cukru –
sirupy, panela, obilné slady, melasa…). Vysvětlíme, jak a kdy používat všechny možné
důvtipné doplňky – zdravé tuky a oleje, oříšky, semínka, koření a bylinky a další
suroviny, co se do a na kaše vejdou.
Autorka Věra Strnadová,
Mnoho receptů je bez lepku, bez laktózy, téměř všechny
úspěšná foodblogerka, lekrecepty jsou veganské a jsou určeny pro děti i dospělé.
torka kurzů vaření, praktikující jogínka a máma dvou
V knize najdete také rychlé kaše, hotové do deseti minut,
dětí, seznamuje ve své knize
ale i řadu dalších specifických variant – např. kaše vhodné
čtenáře se základními pozna léto či zimu, při rekonvalescenci… Kniha zahrnuje
natky o jídle z pohledu ájurrovněž praktické tipy, co mít pro jejich přípravu po ruce,
védy a uvádí je do praxe. Své
jak vše skladovat či jak si kaši zabalit jako svačinu.
aktivity i recepty publikuje
Vázaná, 192 stran, 172 x 240 mm, každý recept s fotografií, 399 Kč,
ISBN: 978-80-87049-93-8
Zakoupit můžete
u všech dobrých knihkupců a na
https://www.smartpress.cz/kase

na stránkách ww.veruska.cz
a blog.veruska.cz, objevuje
se i v pořadech České televize Dobré ráno a Sama
doma.
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Jan Sokol
NADĚJE NA NEDĚLI
Krátké promluvy
na nedělní čtení
Knížka přináší přes sedmdesát krátkých zamyšlení nad nejrůznějšími duchovními, ale i zcela
aktuálními a „světskými“ tématy, která známý
český filosof a biblista měl v basilice svaté
Markéty v pražském Břevnově. Sokolovy texty
jako obvykle zaujmou srozumitelným podáním
závažných a nejednou též problematických témat.
Tak jako v nedělních rozhlasových pořadech
„Nedělní slovo“ přitom těžil z dlouholeté práce na
Českém ekumenickém překladu Nového zákona,
na němž spolupracoval v letech 1965 –1979
a který dnes užívá většina českých křesťanských
církví. Mohl ale využít i své bohaté znalosti historie a společenských věd, které mu umožňují
prostě a srozumitelně vyložit i četná obtížná místa evangelijních textů. V úvodu vysvětluje
význam neděle nejen pro křesťana, ale pro člověka vůbec. Není to jen den odpočinku, ale
také zastavení a rozhlédnutí v každodenním shonu. Je to příležitost k posvěcení života, který
zde může načerpat, co nám tak často chybí: pevnou naději.
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Úvodem
Nedělní a sváteční promluvy, shromážděné v této knížce, vykládají biblické texty, převážně evangelií, jak se čtou v liturgii katolické církve. Vznikaly postupně skoro po deset let, a tak se v nich
některá témata opakují. Pokud jde o téma naděje, byl to i můj záměr. Pokrývají skoro polovinu
nedělí a pár svátků v tříletém liturgickém cyklu, pro přehlednost jsou ale řazeny podle pořadí
biblických knih. Seznam podle pořadí liturgického kalendáře je na konci knížky. Než se k nim
dostaneme, rád bych připomněl nejprve něco o neděli a v další kapitolce něco o čtení Písma, které
může a mělo by nás zásobit křesťanskou nadějí, nejen na příští týden.

NEDĚLE (1 K 16,2)
Tak jako většina živých tvorů, také člověk podřizuje svůj
život střídání dne a noci, léta a zimy. Až do nedávné doby
mu, pravda, ani nic jiného nezbylo a teprve v posledních pár
stoletích si může v zimě zatopit a v noci svítit, dnes dokonce
i na ulici. Jenže čím víc se nám daří přehlušit a obejít
střídání světla a tmy, tepla a zimy, tím častěji si stěžujeme,
že všechny dny jsou stejné, jeden jako druhý, a člověk se
ani nemá na co těšit.
Kromě těchto přírodních rytmů, které člení naše životy
a umožňují měřit neslyšné uplývání času, zavedla už židovská Bible sobotní den, pravidelný svátek, který
nepochází z přírody, ale připomíná Boží stvoření. Hospodin
sice tvořil svým slovem a nic nesvědčí o tom, že by se tím

nějak unavil, a přece si sedmý den odpočine, požehná
svému dílu a posvětí je. Sedmý den, který patří Hospodinu,
převzali od Židů křesťané a díky tomu ho mohou dnes
užívat lidé po celém světě – pokud si to ovšem mohou
dovolit. Křesťané se v tento den scházejí k bohoslužbě
a připomínají si, že je to den Božího požehnání, o které mají
prosit a také za ně děkovat.
Jistě, neděle je „den pracovního klidu“, den, kdy se nedělá,
jak to prozaicky říká čeština a další slovanské jazyky. Pro
nás křesťany je to ovšem svátek, den Páně, jak jí říkají
Francouzi nebo Italové, den jeho vzkříšení, jak je to
v ruštině. Naproti tomu němčina i angličtina dodnes nazývá
neděli podle dávného pohanského „dne slunce“: Sonntag,
sunday. Svátky člověka provázejí od nepaměti a neznáme
žádnou společnost, která by občas neslavila. Řecký filosof
Démokritos prý říkal, že život bez svátků je jako dlouhá
cesta bez hostince.
Co je to svátek se nejlépe ukáže na jeho protikladu: svátek
není všední den, den jako všechny ostatní. Ve všední dny se
člověk musí starat a ohánět, pracovat a zařizovat spoustu
důležitých a potřebných věcí, ať ho to těší nebo ne. Má toho
plnou hlavu a tak většinou nemá času nazbyt. A svátek je
opakem všedních dnů: i ve svátek sice člověk musí jíst
a spát, ale jinak by měl zvednout hlavu od všedních starostí
a věnovat se jiným věcem. Měl by mít čas – pro sebe i pro
své děti a rodinu, pro své blízké a přátele.
V těch nejstarších společnostech se svátky spojovaly
jednak s důležitými událostmi v přírodě, jako byl třeba nový
měsíc nebo slunovrat, začátek jara a konec zimy, anebo
zase konec sklizně a začátek podzimu. Při takových
příležitostech se lidé mohli sejít i zdaleka, aby byli spolu,
připomínali si všechno to důležité, na co člověk ve všední
dny nemá čas, a tak si na to ani nevzpomene. Připomínali
si, že jsou živi a zdrávi, že mají co jíst a že mají třeba
i rodinu a děti. O zimním slunovratu se povzbuzovali, že
zima je sice krutá, ale teď už nebude horší, protože Slunce
se vrací.
Možná o něco později vznikly slavnosti, které souvisejí
s událostmi v rodinách: na prvním místě to byly asi pohřby,
kdy lidé nechtěli být sami, ale také svatba nebo právě
narození. Ale teprve staří Izraelci zavedli pravidelný sedmý
den jako sváteční, protože sedmý den odpočíval
i Hospodin, když stvořil svět. Pravidelné slavení sobotního
dne byl veliký vynález, a těšíme se z něho až dodnes. Jen
málokdo si připomene, že pochází právě z Izraele – i když
ho jako křesťané slavíme o den později, v neděli, kdežto
muslimové o den dřív.

