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Největší kniha, jakou kdy Argo vydalo
Špičkový design, prvotřídní reprodukce 

a svižné texty – každá stránka téhle 
6,5 kilové knihy opravdu stojí za to! 
Umělecká publikace zahrnuje nejen

záznam nepřeberného množství
Warholových úspěchů v komerční ilustraci,

reklamě, malbě a filmu, ale 
i jeho vliv na newyorskou uměleckou scénu 

Pouze jediné vydání knihy Andy Warhol: Gigant
je mimořádným nakladatelským počinem,
který by neměl uniknout žádnému milovníku
moderního výtvarného umění a životního stylu,
který Andy Warhol ztělesňoval. Obří svazek
měří 43 x 33 cm a váží 6,5 kg a detailně před-
stavuje amerického výtvarníka, filmaře a spi-
sovatele Andyho Warhola, jednoho z nejvliv-
nějších umělců 20. století – přináší dva tisíce
reprodukcí Warholových malířských a grafic-
kých prací, unikátních fotografií i vzácných 
a dosud nepublikovaných dokumentů. Na své
si v knize přijdou jak warholovští nováčci, kteří
se s umělcovým dílem teprve seznamují, tak
zkušení fandové Warholova jedinečného díla.
Textový doprovod pochází z pera předních

znalců Warholova díla a rozhodně stojí za přečtení, neboť nabízí podmanivý vhled do světa
Warholova umění, newyorské umělecké scény, celebrit, sexu a slávy. Obří publikace však
potěší především oko: jak se vyjádřil deník The Times, požitek z listování knihou Andy
Warhol: Gigant se skoro vyrovná požitku, který zažívá člověk, jemuž na zdi visí nějaký ten
Warholův originál. K titulu je možno doobjednat kartonovou krabici s uchem.
4 500 Kč Vychází 6. 9. 2017
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David Satter
Čím méně víte, 
tím lépe Spíte
Ruská cesta k teroru a diktatuře 
za Jelcina a putina
Americký publicista David Satter, který v Sovětském svazu
a později v Rusku působil dlouhá léta jako novinář, dokud
z něj nebyl v roce 2013 vypovězen, předkládá pohled na
historii postsovětského, postkomunistického Ruska na
cestě k teroru a diktatuře za prezidentů Jelcina a putina.
Jako důvěrný znalec prostředí, souvislostí a lidí ukazuje,
jak se nakročení směrem k liberální demokracii zastavilo
a přetavilo do podoby pseudomoderní autokracie v čele 
s novým vladařem, který pochází z prostředí všemocných
tajných služeb. vykresluje klíčové události a hluboké
změny ve společnosti od divoké privatizace přes bombové

útoky na obytné domy v moskvě, volgodonsku a Buj-
naksku, dvě čečenské války až po teroristické útoky v divadle na Dubrovce

či škole v Beslanu. Dokládá společenský a hospodářský marasmus v zemi, kde je cena lid-
ského života velmi nízká, pokud není součástí bezzásadového oligarchicko–kriminálního
prostředí, jež stát reprezentuje. 

překladatel: Jan petříček 
Brožovaná, 240 stran, 277 Kč, ISBn: 978-80-7260-363-3
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Vzestup zločinecké
oligarchie a použí-
vání násilných a ne-
legálních metod při
budování autoritář-
ského režimu nevy-
hnutelně měly vliv na
vědomí společnosti.
Vedly k rozmlžení
morálních rozlišení,
k nárůstu iracionality
a ke lhostejnosti vůči
hodnotě lidského ži-
vota. Rozmlžení
morálních rozlišení
bylo přirozeným ná-
sledkem transfor-
mačního proce-
su,který   odměňo-
val zločinnost.
Úspěch byl v Rusku

tak těsně spojený se zločinem, že
nikoho nepřekvapilo, když se gangsteři stali politickými
vůdci. Otari Kvantrišvili, z něhož se stal jeden z hlavních
moskevských prominentů, svou kriminální dráhu započal
v osmdesátých letech, kdy řídil vlastní gang, který se
zabýval měnovými spekulacemi, hazardem a vybíráním
výpalného od prostitutek pracujících v předních moskev-
ských hotelech. Pro řízení těchto aktivit Kvantrišvili za-
ložil holdingovou společnost jménem Association
Twenty-First Century, jež se později chtěla věnovat ex-
portu ropy, dřeva a barevných kovů. Přístup k surovinám
vyžadoval politické konexe. K těm Kvantrišvilimu dopo-
mohl Josif Kobzon, zpěvák s vazbami na politické vůdce.
Přes Kobzona, jenž měl v jeho organizaci funkci „vi-
ceprezidenta pro humanitární otázky“, Kvantrišvili navá-
zal vztahy s Jelcinovou suitou, bývalým starostou
Lužkovem a vysoce postavenými představiteli FSB 
a MVD. Kvantišvili působil rovněž jako arbitr v kriminál-
ních sporech a brzy se z něj stal neoficiální vyslanec or-
ganizovaného zločinu do světa vyšší společnosti 
a zástupce společnosti v podsvětí.
Association Twenty-First Century si rychle získala proslu-
lost jako organizace, která uměla lidem pomáhat s „ře-
šením problémů“. Zločinci Kvantrišviliho vyhledávali,
když potřebovali pomoci s úřady, a podnikatelé se na něj
obraceli kvůli pomoci s gangy. Aby si vylepšil pověst, za-
ložil Kvantrišvili Jašinův fond pro sociální ochranu
sportovců. To z něj učinilo moskevskou celebritu. Byl
zván do televize, aby debatoval o životních podmínkách
atletů, a stal se častým hostem na soutěžích krásy,
sportovních událostech a večírcích celebrit. Koncem
roku 1993 se rozhodl vstoupit do politiky a založil vlastní
politickou stranu jménem Ruští sportovci. Když však 5.
dubna 1994 obklopen bodyguardy odcházel z veřejných
lázní, zabil ho odstřelovač. Jeho pohřbu se zúčastnili 

stejnou měrou členové politické a kulturní elity i vůdčí
představitelé organizovaného zločinu. Pohřeb navštívil
Lužkov, Gusinskij, Jelcinův tenisový trenér Šamil
Tarpiščev a oblíbený zpěvák Alexandr Rosenbaum. Za-
tímco byl Kvantrišvili ukládán k poslednímu odpočinku,
Rosenbaum prohlásil: „Země ztratila – nebojím se použít
to slovo – jednoho ze svých vůdců.“
Dalším takovým vůdcem byl Anatolij Bykov, jehož orga-
nizovaná zločinecká skupina během jedné z nejkrva-
vějších epizod ruské privatizace ovládla Krasnojarskou
hliníkárnu (KRAZ). Bykov byl zapleten do vražd ústřed-
ních postav krasnojarského podsvětí a do vražd pod-
nikatelů, kteří dříve platili výpalné nedávno zesnulým
policistům a nechtěli je platit i Bykovovi. Během deseti
dnů na konci července a začátku srpna 1994 bylo zabito
pět předních krasnojarských podnikatelů. Následovaly
desítky dalších vražd. Mezi oběťmi byli vládní před-
stavitelé, podnikatelé a Mustaf Mustafin, který do Kras-
nojarsku dorazil z Moskvy, aby Bykova donutil dát peníze
do všeruské zločinecké pokladny (do obščaku). Zabiti
byli také atentátníci, kteří měli za úkol Bykova zavraždit,
a čtyři podnikatelé, které Bykov mylně pokládal za ná-
jemné vrahy. Nejen že Bykovovi zabijáci své oběti kosili
za plného denního světla, navíc zastřelili každého, kdo
se jim připletl do cesty. Když kandidoval do Zákon-
odárného shromáždění Krasnojarského kraje, přiznal
Bykov, že několikrát „zariskoval a udělal něco nelegál-
ního“, ale tvrdil, že zákon porušoval jenom proto, aby 
v kraji zavedl pořádek a zbavil jej zločinců. Získal 80 pro-
cent hlasů. 
Jeden z nejkrutějších ruských kriminálníků byl Alexandr
Solonik („Saša Makedonský“), nájemný vrah proslulý
mimo jiné tím, že dokázal přesně střílet ze dvou pistolí
najednou. Solonik se dal dohromady s jednou z nej-
oslnivějších žen Ruska, bývalou ruskou miss Světlanou
Kotovovou. Potkali se v moskevském nočním klubu při
oslavách příchodu roku 1997 a Kotovová na Solonikovo
pozvání 25. ledna odcestovala do Řecka. Po příletu byla
zahrnuta květinami a šofér ji mercedesem zavezl do
Solonikovy vily. V telefonním hovoru své matce sdělila,
že prožívá něco zázračného. Zázrak skončil 30. ledna,
kdy do vily vtrhli gangsteři z kurganské zločinecké orga-
nizace. Zatímco gangsteři se Solonikem rozmlouvali,
jeden z nich mu hodil kolem krku tenkou šňůru a zezadu
jej uškrtil. Světlanu pak členové skupiny našli ve druhém
patře a také ji uškrtili, aby odstranili případného svědka.
Jelcinovu dobu charakterizoval také rozšířený mysticis-
mus a víra v paranormální jevy. Namísto zdiskreditované
komunistické ideologie se lidé pro výklad toho, co se
kolem nich dělo, obrátili k čarodějnicím, kouzelníkům 
a věštcům. Na začátku devadesátých let byl nejoblí-
benější ruskou celebritou Anatolij Kašpirovskij, psychiatr
a vyškolený hypnotizér, který v televizi vedl léčebné
seance, v nichž léčil všechno od vysokého krevního tlaku
a zranění kyčle po emocionální nepohodu... 



David Satter, známý kritik porušování občanských
práv v Rusku, pobýval v Moskvě jako poradce Radia
Free Europe. V roce 2013 byl vyhoštěn. Šlo o jeden 
z prvních případů od studené války, kdy pro své ná-
zory musel zemi nuceně opustit zahraniční novinář. 

Co považujete za jeden z hlavních problémů Ruska?

Dalo by se říci, že spočívá v islámském povstání. Politika
ruského režimu za posledních více než dvacet let nahrá-
vala jeho vzniku. Jádrem problému bylo, že jedna 
z ruských republik – Čečensko – usilovala o nezávislost.
Vzhledem k její kulturní a náboženské odlišnost měla na
ni jistě nárok. Rusko však nehodlalo přistoupit na kom-
promis. Naopak se snažilo tento problém vyřešit silou.
Současná islamistická vzpoura, která zahrnuje celý se-
verní Kavkaz, je toho výsledkem. Nyní ruské úřady musí
přijímat opatření na ochranu svých obyvatel i cizinců,
která jsou vzhledem k situaci jistě opodstatněná. Ale je
otázkou, zda se věci musely takto vyhrotit.

Jaké uvedli důvody vašeho vyhoštění?

Rychle jsem pochopil,  že ruské úřady považují můj osud
za vysokou prioritu. Znepokojující ovšem bylo i zdů-
vodnění jejich kroku. V prohlášení, které mi přečetli 
v Kyjevě, bylo uvedeno:  „Příslušné orgány rozhodly, že
vaše přítomnost je na území Ruské federace nežádoucí.“
Toto je formulace, která se běžně používá v případech
špionáže. Nikdy jsem neslyšel, že by se týkalo novináře
nebo spisovatele, a to jsem o Rusku psal téměř čtyřicet
let. 

Jak jsou ruští politici přístupní diskusi?

Jako příklad uvedu diskusní klub Valdai, do něhož jsou
zváni ruští odborníci, kteří stráví víkend v těsné blízkosti
ruských vůdců, včetně Putina. Pozvánky na fórum vy-
hledává mnoho lidí, kteří usilují o to, aby se stali experty
na Rusko. Někteří se za ně považují už jenom proto, že
se konference účastnili. Když přijede západní novinář
nebo akademik, okamžitě se ho zmocní kremelská by-
rokracie a dá mu najevo, že není žádoucí poškozovat
hostitele „nevhodnými“ otázkami. Dokonce i kdyby někdo
byl natolik statečný, že by vznesl dotaz, a to je opravdu
vzácná událost, neexistuje způsob, jak danou pro-
blematiku otevřeně prodiskutovat.

Je to stejné jako v sovětských dobách?

V sovětském Rusku existovalo mnohem méně flexibility
ze strany úřadů. Základním tématem je však stále ma-
nipulace a zkreslení. A spoléhá se na neupřímnou zdvo-
řilost západního publika, které se zdráhá zpochybňovat
zjevné lži a nežádá ani vysvětlení závažných zločinů. To
se od sovětské minulosti nezměnilo. 

Jak se Rusko změnilo od pádu železné opony? 

Nepochybně se změnilo, po Sovětském svazu se stalo
kapitalistickou zemí. Je mnohem svobodnější než za
Sovětů a i ideologie je jiná. Ale jedna věc zůstává stejná,
postoj k jednotlivci. Životy byly obětovány podle přáním
kohosi mocného, osobnost jednotlivce nebyla brána
vážně, slovo jednotlivce nebylo oceňováno a v důsledku
toho ani orgány nedrží své slovo. V těchto ohledech
zůstala země stejná.             (Ze zahraničních pramenů)

David Satter (1947) je americký novinář a přední odborník na
Rusko a bývalý Sovětský svaz. Vystudoval Chicagskou univerzitu
a Oxford, kde získal titul z politické filozofie. V roce 1976 se stal
moskevským korespondentem pro London Financial Times, po-
zději pro Wall Street Journal. V roce 1990 byl jmenován členem
Foreign Policy Research Institute, později se stal spolupracov-
níkem dalších významných organizací, jako je například
Hooverův institut. Učí moderní ruskou historii na Univerzitě
Johnse Hopkinse. Je autorem několika knih o Rusku: Age of
Delirium. The Decline and Fall of the Soviet Union (Věk blou-
znění. Úpadek a pád Sovětského svazu, 2001), Tma na úsvitu. 
Nástup ruského zločinného státu (2003, česky 2008) a It Was 
a Long Time Ago and It Never Happened Anyway. Russia and the
Communist Past (Už je to dlouho, a stejně se to nikdy nestalo.
Rusko a komunistická minulost, 2011). Na základě jeho první
knihy byl natočen dokumentární film. Satter stále přispívá do
předních amerických novin, vystupuje v rozhlase i v televizi po
celém světě a často je zván na jednání výborů Kongresu, aby
hovořil o ruských záležitostech. 
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Arturo Pérez-Reverte
Obléhání
Přístav Cádiz dlouho vzdoroval napoleon-
ským obléhatelům jako jediné neobsazené
místo ve Španělsku. Do scenérie zářivě
bílého města, plného uprchlíků a pulzu-
jícího obchodním životem navzdory konti-
nentální blokádě, umístil autor několik vzá-
jemně se prolínajících příběhů ze spo-
lečnosti rejdařů, obchodních agentů, kor-
zárů a vojáků, které jsou spjaty několika
hrůznými zločiny. na různých místech
Cádizu byla spatřena těla k smrti zbičo-
vaných dívek. 
Kriminální případ se prolíná s dalšími zá-
pletkami, do hry vstupuje špionáž i finanční
čachry, atmosféra houstne a příběhy zdán-
livě nezúčastněných mužů a žen získávají
na napětí. 

Překlad: Jan hloušek

Flexi vazba, 616 stran, 498 Kč, 
EAn: 9788025721155

https://www.kosmas.cz/knihy/214162/oblehani/ Rozhovor s autorem na následující straně
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1812. Cádiz je město, které odolává
útokům napoleonské armády, a v
němž se odehrává vše podstatné 
z vašeho románu Obléhání. Proč jste
zvolil právě tento přístav za ústřední
místo děje?

Mohl jsem si vybrat i jiná města, ale  pro
Cádiz jsem se rozhodl proto, že přístav
ovládala liberální buržoazie. Díky ní se
tu hodně investovalo, cestovalo, hovořilo
francouzsky a anglicky, a kde i ženy hrá-
ly klíčovou profesionální roli. Šlo o jediné
moderní španělské město.  

Jakási anti-Sevilla?

Ano, bylo to místo, kde logicky začínaly
první ústavní pokusy. Naši skuteční
nepřátelé nebyla Francie, ale Anglie se
svými koloniálními plány, a vnitřní reakce
zastoupená církví, šlechtou a monar-
chisty. Bylo by pro nás možná lepší,
kdyby nás  porazil Napoleon. Naše histo-
rie by byla méně tragická. Cádiz je naší
velkou promarněnou příležitostí.

Byly to všechny důvody pro volbu
Cádize?

Cádiz se téměř od té doby nezměnila.
Rozloha, vládní budovy, kostely jsou
stejné. Tak bylo snadné rekonstruovat
dobové kulisy a zabydlet je našimi
předky. 

A jakou roli měl sehrát Napoleon?
Tehdejší Španělsko ho vlastně potře-
bovalo. Přes všechno negativní, co způ-
sobil, byl pro moji zemi jedinou nadějí.

Svědčí vaše slova o nostalgii po době,
kdy Napoleon tvořil historii, tím že
vyvolal konflikt mezi národy? Omrzel
vás mír, který převládá v dnešní
Evropě. 

Vůbec ne. Netrpím nostalgií po nějaké
vlastenecké zuřivosti. Strávil jsem dva-
cet let jako válečný zpravodaj. Byl jsem
vychován v liberální republikánské 
a kultivované rodině. Pro mého dě-
dečka, který se narodil v devatenáctém
století, byla Evropa společnou vlastí
Řeků, Římanů a dalších národů. Francie
byla jádrem, téměř pupkem této Evropy.

Proč své romány umísťujete do minu-
losti?
Nikdo nemůže pochopit současnost bez
bez znalosti historie. Mé romány jsou
sice historické, ale vždy osvětlují sou-
časné problémy. Mám v knihovně 30 000
knih a dvě třetiny z  nich se zabývají se
historií. Pokaždé, když jsem viděl, za-
vražděné muže, znásilněné ženy, zoha-
vené děti v Sarajevu nebo Angole, pro-
mítaly se mi tyto hrůzné scény do knih,
které jsem přečetl. Bohužel ale nešlo 
o historii, ale šílenou přítomnost. 

(Ze zahraničních pramenů)

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

Arturo Pérez-Reverte patří me-
zi nejčtenější a nejpřekládanější
současné španělské spisova-
tele. Jeho romány jsou nabité
historickými fakty a také odkazy
na jiná literární nebo výtvarná
díla. Zároveň však obsahují
napínavou (a často také záhad-
nou) zápletku a nečekané rozu-
zlení, takže jsou čtenářsky velmi
atraktivní. Pro spojení intelek-
tuálních námětů se čtenářsky
přitažlivým zpracováním bývá
někdy označován za španěl-
ského Umberta Eca. Doposud
publikoval více než dvacet ro-
mánů a sbírky novinových
článků. Mnohá jeho díla byla zfil-
mována. 
Po vystudování politologie zapo-
čal svou novinářskou kariéru 
v nyní už zaniklých novinách
Pueblo, poté pracoval v letech
1973 až 1994 pro španělskou
státní televizní stanici Televisión
Española především jako váleč-
ný reportér, naposledy v Per-
ském zálivu a v bývalé Jugo-
slávii. 
Od roku 1991 je komentátorem
novinové přílohy El Semanal,
která je součástí dvaceti pěti
španělských deníků. Roku 2003
se stal členem Španělské krá-
lovské akademie (RAE).

Román Obléhání
byl v roce 2014
oceněn cenou CWA
International
Dagger, kterou
uděluje od roku
1955 asociace
spisovatelů 
kriminálních
románů. 
Před ním toto
vysoké uznání
získali například
spisovatelé 
Fred Vargas, Pierre
Lemaitre 
a Andrea Camilleri.  

SOUČASNOST NELZE POCHOPIT
BEZ ZNALOSTI HISTORIE





Hermann Hesse
Stopa ze Snu
Soubor dvanácti kratších, stylově vytříbených
Hesseho textů vyšel poprvé v roce 1945 pod
názvem traumfährte (Stopa ze snu). Sám autor
ho sice opatřil podtitulem nové povídky a po-
hádky, jednalo se však o texty do té doby nevy-
dané nebo jen časopisecky zveřejněné, vzniklé
převážně v letech 1910–1932. Sbírka zahrnuje
pohádky, symbolistní povídky, parodie, příběhy
napsané paralelně k autorovým známějším,
větším dílům (o stepním vlkovi) a dvě auto-
biografické skici (Dětství kouzelníka a Stručně
pojatý životopis). 

překlad: Vladimír tomeš

Brožovaná, 148 stran, 198 Kč, 
ean: 9788025721865

https://www.kosmas.cz/knihy/227053/stopa-ze-snu/
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STOPA ZE SNU 
črta
Byl jeden muž, který vykonával málo vážené zamě-
stnání spisovatele pro zábavu, ale patřil nicméně k tomu
menšímu počtu literátů, kteří berou své povolání pokud
možno vážně a kterým několik nadšenců projevuje stej-
nou poctu, jakou za dřívějších dob, kdy ještě existovalo
básnictví a žili básníci, bývalo zvykem projevovat
skutečným básníkům. Tento literát psal všemožné
pěkné věcičky, psal romány, povídky i básně, a snažil se
přitom, jak mohl, dělat svou věc dobře. Zřídka se mu ale
poštěstilo, aby svou ctižádost uspokojil, neboť i když se
měl za skromného, chyboval v tom, že se nesrovnával
se svými kolegy a současníky, ostatními spisovateli pro
zábavu, ale měl tu drzost poměřovat se s básníky
minulých dob — tedy s těmi, kteří se už po generace
osvědčili. A tu musel ke svému smutku vždy znovu
konstatovat, že i nejlepší a nejpodařenější stránka, kte-
rou kdy napsal, má daleko k nejmizernější stránce nebo
verši každého opravdového básníka. A tak byl čím dál
nespokojenější a přišel o všechnu radost z práce,
a když tu a tam ještě nějakou maličkost napsal, učinil to
jen proto, aby ventiloval a vyjádřil svou nespokojenost
a vnitřní vyprahlost formou hořkých kritik na svou dobu
a na sebe sama, čímž se samozřejmě nic nezlepšilo.
Někdy se také pokusil vrátit se znovu do začarovaných
zahrad pravého básnictví a kořil se kráse pěknými
slovními výtvory, kterými stavěl pečlivé pomníky
přírodě, ženám, přátelství, a tyto básnické výtvory měly
v sobě vskutku určitou hudebnost a podobaly se těm
ryzím výtvorům skutečných básníků, které připomínaly
asi tak, jako může připomínat obchodníkovi a světákovi
letmá zamilovanost nebo dojetí jeho ztracenou duši.
Jednoho dne v čase mezi zimou a jarem seděl tento
spisovatel, který by rád byl básníkem, a někteří ho
za něj dokonce pokládali, opět u svého psacího stolu.
Jako obvykle vstal pozdě, teprve k poledni, když byl
předtím polovinu noci pročetl. Teď seděl a zíral
na papíře na to místo, u kterého včera s psaním skončil.
Na tom papíře bylo napsáno leccos chytrého, naneseno
ohebnou a kultivovanou řečí, jemné nápady, umná

líčení, z těch řádek a stránek vzlétala mnohá pěkná
prskavka a rachejtle, byl v nich náznak lecjakého
křehkého pocitu — přesto byl ale pisatel zklamán tím,
co na papíře četl, rozčarovaný seděl nad tím, co včera
večer začal s jistou radostí a nadšením, co včera večer
vypadalo celou hodinu jako básnický výtvor, a co se
přes noc přece zas proměnilo právě jen v literaturu,
v odporný popsaný papír, kterého na to bylo vlastně
škoda. Za této plačtivé polední chvíle opět též cítil
a uvědomil si, co už cítil a uvědomil si mnohokrát, totiž
zvláštní tragikomično své situace, bláznovství svého
tajného nároku na pravé básnictví (vždyť pravé
básnictví při dnešní skutečnosti neexistovalo a ani exis-
tovat nemohlo), a jak je dětinské a hloupé a marné
snažit se za pomoci své lásky k starému básnictví,
za pomoci hlubokého vzdělání a jemného sluchu pro
slova pravých básníků vytvořit něco, co by se pravému
básnictví rovnalo nebo mu aspoň bylo až k záměně
podobné (i když přece dobře věděl, že jen vzděláním
a nápodobou se nedá vytvořit vůbec nic). Do jisté míry
také věděl a uvědomoval si, že beznadějné snažení
a dětinská iluzornost veškeré jeho námahy není
v žádném případě něco výjimečného a osobního, nýbrž
že každý člověk, i ten zdánlivě normální, i ten zdánlivě
šťastný a úspěšný, v sobě hýčká stejné bláznovství
a beznadějný sebeklam, že se totiž každý člověk
ustavičně a nepřetržitě pachtí za něčím nemožným, že
i ten nejméně vzhledný v sobě nese ideál Adonise, ten
nejhloupější ideál mudrce, nejchudší by chtěl být
Kroisem. Ano, do jisté míry věděl, že i s oním vysoce
ceněným ideálem „pravého básnictví“ to není jen tak, že
Goethe vzhlížel k Homérovi nebo k Shakespearovi jako
k něčemu nedostižnému stejně beznadějně, jako vzhlíží
dnešní literát třeba právě ke Goethovi, a že pojem
„básník“ je vznešenou abstrakcí, že i Homér
a Shakespeare byli pouhými literáty, nadanými specia-
listy, jimž se podařilo dát svým dílům zdání čehosi
nadosobního a věčného. Do jisté míry tohle všechno
věděl, jako jsou tyto samozřejmé a děsivé věci s to
vědět chytří a myšlení navyklí lidé. Věděl nebo tušil, že
i část jeho vlastních pokusů by v pozdějších dobách
snad mohla působit dojmem „pravého básnictví“, že
pozdější literáti budou možná s touhou vzhlížet k němu
a jeho době jako k nějakému Zlatému věku, kdy ještě
existovali opravdoví básníci, opravdové city, opravdoví
lidé, opravdová příroda a opravdový duch. Jak mu bylo
známo, dával i blahobytný měšťák z doby biedermeieru
a tlustý občan nějakého středověkého městečka stejně
kriticky a stejně sentimentálně do protikladu svou vlast-
ní rafinovanou, pokřivenou dobu k nevinnému, naiv-
nímu, blaženému Včera a díval se na své dědy a jejich
způsob života se stejnou směsí závisti a soucitu, s jakou
je dnešní člověk nakloněn dívat se na blaženou dobu
před vynálezem parního stroje. 
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František Ringo Čech
DívČí válka
Tak jako většina z nás se
František Čech společně s bra-
trem o slovanských dějinách
poprvé dozvídal od svojí ba-
bičky. vyprávěla jim o praotci
Čechovi a oni se dmuli pýchou,
že se jmenují stejně jako on, 
a tajně doufali, že jsou jeho
potomci. „vyprávění o krokovi,
Přemyslovi, libuši nebo Bivojo-
vi byla nádhera poslouchat –
ale Dívčí válka, to bylo něco! To
se babička úplně rozplamenila,
protože snad někde v hloubi
jejího srdce sídlila pýcha na od-
hodlané dívky, které se posta-

vily vládě mužů. Možná si taky jen v duchu představovala samu sebe
na bujném oři po boku bojovné vlasty, vrhající se střemhlav do líté
seče, ve které majzne dědečka něčím po hlavě, nebo spíš přes zadek,
aby věděl, jak se má chovat,“ vzpomíná Mistr na svoje dětství a první
inspirace. Jedna z nejdramatičtějších kapitol našich dějin se mu po-
zději stala předlohou pro stejnojmenné představení, které je
„nejnavštěvovanější divadelní komedií všech dob pojednávající o věč-
ném boji mezi muži a ženami v podání Čechova prozatímně osvo-
bozeného divadla". 
Tato výjimečná kniha je původní autorskou literární verzí námětu, 
v níž vedle historických postav figurují i originální kresby Oty Jiráka.

vázaná, 144 stran, 299 kč, ISBN: 978-80-7281-518-0

http://www.eminent.cz/kniha.php?id_knihy=609

Český bubeník,
zpěvák, textař,
herec, komik,
moderátor, politik,
publicista,
scénárista,
dramatik, naivní
malíř a spisovatel.

V roce 1983 založil
Čechovo prozatímní
divadlo později
Čechovo pro-
zatímně osvobo-
zené divadlo. 
Po sametové
revoluci se zapojil
do politického
života. Od roku
1991 byl Čech
nezávislým kan-
didátem za Klub
angažovaných
nestraníků, 
pak přestoupil 
do ČSSD. 
Působil jako
poslanec Parla-
mentu ČR. Natočil
asi tisíc dvě stě
skladeb evidova-
ných archivem
Českého rozhlasu,
podílel se takřka na
třech stech audio
nosičích a napsal
na pět set textů.

Zakoupit můžete zde
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Michael Honig
Senilita VladiMíra P.
Kousavá satira na současné rusko a humorná
variace na Orwellovu Farmu zvířat, v níž autor
ukazuje, jak Vladimír Vladimírovič zkorumpov-
al svou zemi a oškubal její občany po stránce
kulturní, duchovní a mravní. Odehrává se 
v blízké budoucnosti, kdy „pacient č. 1“ tráví
svá pozdní léta na prezidentské dače 
a vzpomíná, jaké to bylo, když cinkal penězi 
a řinčel zbraněmi. nemá tušení, že zaměst-
nanci ho bezostyšně okrádají a zneužívají.
Jedinou čistou duší v jeho blízkosti je oše-
třovatel Šeremetěv, ale i ten nakonec váhá, jak
se zachovat, protože jeho synovci hrozí tvrdý
žalář a on potřebuje peníze na úplatek. Kuchař
se zmíní, jak to kolem Vladimíra Vladimíroviče
chodí, a Šeremetěv stojí před zásadním morál-
ním dilematem. V tomto bodě kniha upomíná
na dostojevského idiota nebo Bratry Karama-
zovy. 

Překlad: anna rosová
Vázaná, 280 stran, 358 Kč, ean: 9788025721940

https://www.kosmas.cz/knihy/226687/senilita-vladimira-p/

Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na následujících stranách
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1.
Neměl nejmenší tušení, jak dlouho tam asi seděl.
Mohly to být dvě hodiny. Mohly to být dva roky.
Konečně se spoje v jeho mozku probraly k životu 
a rozpoutaly řetězec zážehů, jako když letmé záblesky
hvězd ozáří potemnělou, zmírající galaxii. „Proč jsem
tady?“ zakřičel rozčíleně. „Co to dělám?“ „Čekáte,“ řekl
Šeremetěv, zatímco mu natřásal jeden z polštářů na
posteli. „Na co?“ „Na schůzku.“ Vladimir přimhouřil oči.
„Dostal jsem všechny podklady?“ „Samozřejmě,“ odpo-
věděl Šeremetěv klidně. „Dobrá.“ Vladimir přikývl. Jeho
výraz se proměnil, zlost se vytratila. Už skoro za-
pomněl, kvůli čemu se tak rozčílil. Spojení kdesi v jeho
mozku bylo pravděpodobně nenávratně ztraceno a ono
sebeuvědomění, jež na krátký okamžik procitlo v jeho
vědomí, bylo rázem to tam. Seděl tiše a pozoroval
Šeremetěva při práci. Vladimir nedokázal s jistotou říct,
co byl ten druhý muž zač, přesto se v jeho přítomnosti
cítil uvolněně. Podvědomě tušil, že je v pořádku, aby
mu tento muž stlal postel, dokonce měl pocit, že se tak
neděje poprvé. Šeremetěv byl menší postavy, na sobě
měl jednoduchou bílou košili a tmavé kalhoty. Za tu
dobu, co se o Vladimira staral, nikdy neoblékl uniformu,
obratnost a úspornost jeho pohybů při stlaní postele
však jasně svědčila o tom, že profesi ošetřovatele
vykonává už dlouho. Od chvíle, kdy jej profesor V. N.
Kalin, renomovaný neurolog, požádal, aby se stal
Vladimirovým osobním pečovatelem, uplynulo už
téměř šest let. Stalo se tak krátce poté, co Vladimir
ohlásil rezignaci na post prezidenta. 
Ačkoli všem, kteří s prezidentem úzce spolupracovali,
byl v té době jeho stav už zřejmý, stále ještě na tom byl
tak dobře, aby po předchozí pečlivé přípravě dokázal
zvládnout veřejná vystoupení podle jasně daného
scénáře. Jeho nástupce Gennadij Svěrkov se dokonce
nepřestával ohánět jeho jménem, aby ze starého pána
vytěžil pár plusových bodů pro svůj upadající úřad.
Tehdy měl Vladimir stále ještě osobního sluhu, který ho
oblékal, a několik asistentů, kteří ho udržovali v kurzu
dění, zatímco Šeremetěvova role byla jen minimální. 
S Vladimirovou zhoršující se pamětí však Šereme-

těvovy povinnosti narůstaly. Během pár let začala být
Vladimirova veřejná vystoupení natolik nevypo-
čitatelná, že dokonce i Svěrkovovi lidé ho postupně
před publikum vodili stále méně a o jeho stavu se mezi
lidmi začaly šířit (nikdy nepotvrzené) zvěsti. Přestal
vystupovat na veřejnosti. Nejprve byli propuštěni jeho
dva asistenti, po nich osobní sluha, a nakonec s ním
zůstal jen Šeremetěv. Ošetřovatel se o politiku nikdy
nezajímal, ani se nestaral o to, co kdo komu kdy 
v Kremlu vyvedl. Celá tato sféra pro něj představovala
jen zkalenou vodu, z níž bez zjevného důvodu či
příčiny vyplouvala na hladinu a zase klesala ke dnu
různá jména, a tomu, co se odehrávalo pod povrchem
– něco se rozhodně dít muselo, jak tvrdili všichni ko-
lem –, se porozumět nesnažil. Šeremetěv neslyšel ani
zvěsti o tom, že byl Vladimir odstraněn, zatímco jeho
stárnoucí kumpáni se v posledních dnech jeho dozní-
vajícího vlivu zuby nehty drželi vydobytých postů.
Věděl jen, že prezident ohlásil odchod do důchodu – 
a o pár týdnů později si ho profesor Kalin zavolal do
své kanceláře. „Znáte moji matku?“ zeptal se Vladimir,
když Šeremetěv načechral poslední polštář a vrátil ho
na postel. „Ne, Vladimire Vladimiroviči. Nikdy jsem ne-
měl tu čest se s ní setkat.“ „Seznámím vás. Přijede
později. Poslal jsem pro ni auto.“ Šeremetěv se otočil.
„Je čas jít do sprchy, Vladimire Vladimiroviči. Musíte si
dnes na sebe vzít něco speciálního. Přijde vás navštívit
nový prezident.“ Vladimir na něj zmateně pohlédl.
„Nový prezident? Copak já nejsem prezident?“
„Už ne, Vladimire Vladimiroviči. Teď už je prezidentem
někdo jiný.“ Vladimir přimhouřil oči. V dřívějších letech
by v něm taková informace vyvolala výbuch vzteku.
Nyní však tyto záchvaty nepřicházely tak často, a když
už se objevily, neměly dlouhého trvání. Nic z toho, co
Vladimir vyslechl, nezůstalo v jeho paměti déle než
jednu dvě minuty. Pokud už ho něco vyvedlo z míry,
bylo to s největší pravděpodobností zapříčiněno tím, že
právě myslel na věci, jež se odehrály před dvaceti,
možná třiceti lety. „Někdo sem má přijít?“ zeptal se
nakonec Vladimir. „To jste říkal?“ „Ano. Nový prezident,
Konstantin Michajlovič Lebeděv.“ Vladimir si pohrdavě
odfrkl: „Lebeděv je přece ministr financí!“ Šeremetěv
neměl nejmenší tušení, jestli byl Lebeděv někdy
ministrem financí, ale nyní jím tedy určitě nebyl. „Stal
se novým prezidentem, Vladimire Vladimiroviči. A rád
by dostal vaše požehnání. To je přece dobře, nebo ne?
Dokazuje to, jak moc si vás váží.“ „Moje požehnání?“
Vladimir svraštil čelo. „Copak jsem kněz?“ „Ne.“ „Tak
proč chce moje požehnání?“ „To se tak říká, Vladimire
Vladimiroviči. V tomto případě jste docela jako kněz.“
Vladimir hleděl na Šeremetěva s podezřením. „Kde to
jsme?“ „Na dače.“ „Na které dače?“ „V Novo-Ogar-
jovu.“ „V Novo-Ogarjovu? Proč se mám setkat s Le-
beděvem tady, a ne ve svojí kanceláři?“ „Dnes se s ním
setkáte tady.“ „Já toho hajzla vyrazím. Budou tam
kamery?“ 

Rozhovor s autorem na následující straně
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Jste lékař. V jakém okamžiku jste
se rozhodl stát se spisovatelem? 

Vždycky jsem cítil, že jednou bych
měl něco napsat. Jedinou otázkou
bylo kdy. Ve své první knize Gold-
blattův pád jsem spoléhal na při-
rozené zkušenosti lékaře. V ro-
mánu Senilita Vladimíra P. jsem
opustil svět medicíny, abych prozkoumal něco úplně
jiného. 

Jak jste vlastně přišel na nápad napsat příběh o se-
nilním Putinovi?

O korupci a trestné činnosti, která s ní souvisí, bylo
napsáno už hodně, až jsme se stali méně citliví na tyto
problémy. V Rusku je to obdobně. Neměli bychom to
přijmout jako definitivní stav. Hledal jsem nový způsob
nejen, jak na korupci upozornit, ale přiblížit i osud těch,
kteří měli tu smůlu, že je systému pohltil – což je případ
150 milionů Rusů. Tak jsem si vybral zemi, kde Putin
byl u moci po celá desetiletí, a korupce státu dosáhla
neúnosné míry. A položil si zajímavou otázku: Je Putin
sám obětí korupce, kterou přivedl do systému? Bylo
skutečně možné jí čelit? 

Už jste někdy žil nebo cestoval v Rusku? 

Rusko jsem navštívil. Nikdo nemůže ignorovat, co se
tam děje, a to zejména pokud žijete v Evropě. 

Někteří recenzenti si všimli vlivu ruské literatury na
vás. Je to přesné?

Nemohu říci, že bych hledal inspiraci u ruských autorů.

Kniha Senilita Vladimíra P. obsahu-
je satirické a absurdní prvky, které
tak skvěle využívali i něktgeří ruští
klasikové, ale u mě jsou především
výsledkem předmětu samotného –
tedy korupce celého státu včetně
jeho vůdce. Téma je natolik gro-
teskní a nepředstavitelné, že ne-

existuje žádný jiný způsob, jak k němu přistupovat. 
Z toho, co se stalo v Rusku, když se Putin dostal 
k moci, by se chtělo plakat, a i to je důvod, proč se
raději smát. 

Má vaše kniha Senilita Vladimíra P. naději, že bude
zveřejněna v Rusku? 

Musel by se o to zasloužit někdo hodně statečný, nebo
by to musel být blázen, aby se odvážil knihu tam vydat. 
(Ze zahraničních pramenů)

Michael Honig je bývalý lé-
kař a jako takový zná proje-
vy senility velice dobře. 
Žije v Anglii a v současnosti
se věnuje psaní. Je autorem
románu Goldblattův pád
(Goldblatt’s Descent 2013). 

Muž prochází kolem plakátu ruského prezidenta Vladimira
Putina v Moskvě. Fotografie: Sergej Karpukin / Reuters

Chtělo by se
plakat, ale lepší
je se smát...



Lukáš Hejlík přiveze Torey Hayden a s ní i Zvíře
V cyklu scénických čtení LiStOVáNí se i letos objeví kniha z Portálu: po loňském úspěchu
knihy Gorila a já od Fridy Nilsson se letos herec Lukáš Hejlík rozhodl zdramatizovat knihu
Zvíře od Torey Hayden. A autorka sama na jeho pozvání přijede do České republiky a čtení
se osobně účastní!

Torey L. Hayden je americká speciální
pedagožka a terapeutka a také úspěšná
autorka non-fiction románů z prostředí
školy pro děti s poruchami chování. Její
romány jako Spratek, Tygřice, Sebranka,
Zvíře či Tichá holka, které vycházejí 
z autorčiných pedagogických zkušeností,
přitáhly pozornost veřejnosti v mnoha
zemích k problematice autismu, Tourettova
syndromu, selektivního mutismu nebo sexu-
álního zneužívání a vyvolaly zájem o vzdě-
lávání dětí se speciálními potřebami. 
Autorčina první kniha Spratek byla přelo-
žena do 27 jazyků a dočkala se i zfilmování.
Román Zvíře vypráví o teenagerovi Ke-
vinovi. Ten se na začátku románu utíká před
lidmi do pomyslné klece stolů a židlí. Pod
stolem a chráněn židlemi odmítá komuniko-
vat a nikdo si s ním neví rady. Jeho lékařská
anamnéza není k nalezení, není jasné, co se
mu přihodilo a kdo mu ublížil. Torey Hayden
krok za krokem rozplétá složitý případ
dětské úzkosti, která u Kevina vedla k ne-
řízené agresivitě. 
Dlouhodobá terapie a až neuvěřitelná míra
empatie a pedagogické intuice vede k po-
malému a těžkopádnému uzdravení zprvu
nezvladatelného Kevina, kterému děti pře-
zdívají Zvíře. 

05.9. / 18:00 / Praha-Řepy / KD Průhon 
05.9. / 20:00 / Slaný / Sezóna - obě bez účasti autorky
14.9. / 18:00 / Prostějov / Městské divadlo
14.9. / 20:00 / Olomouc / Divadlo na Šantovce
15.9. / 17:00 / Valašské Meziříčí / Knihovna
15.9. / 18:30 / Rožnov pod Radhoštěm / Knihovna
15.9. / 21:00 / Ostrava / klub Atlantik
16.9. / 17:00 / Černá Hora / Knihovna
16.9./ 20:00/ Náměšt nad Oslavou / Kavárna Pohodička
17.9. / 16:00 / Jevíčko / Kavárna 2. svět
17.9. / 18:00 / Moravská Třebová / Na Písku
17.9. / 20:00 / Svitavy / Tyjátr
18.9. / 17:00 / Tábor / Divadlo Oskara Nedbala
18.9. / 19:00 / Veselí nad Lužnicí / Kulturní dům
18.9. / 21:00 / České Budějovice / 

Studiová scéna Na půdě
19.9. / 17:00 / Písek / Sladovna
19.9. / 20:00 / Sedlčany / Knihovna
20.9. / 18:00 / Ústí nad Labem / Svč. knihovna
20.9. / 20:30 / Mělník / MeKuC
21.9. / 18:00 / Rakovník / Knihovna
21.9. / 20:30 / Praha / divadlo Minor
23.9. / 18:00 / Břeclav / Knihovna
23.9. / 20.00 / Mikulov / Club no. 292
24.9. / 18:00 / Veselí nad Moravou / Kafé v kině
24.9. / 20:00 / Kyjov / Pražírna 
27.9. / 17:00 / Třebíč / knihovna
27.9. / 19:00 / Rosice / Panorama
27.9. / 20:30 / Brno / Reduta



Sarah Flint
MAMINčIN MAzáNEK
Sleduje... Vyčkává... Kdo je na řadě? Tento
thriller o precizním sériovém vrahovi není
pro slabé povahy. Musíte být připraveni na
šok! Ideální pro fanoušky Angely Marsons.

V  lesním hrobě je pohřbena matka s dítě-
tem. Jeden z nich je živý, druhý mrtvý. Detektiv konstábl Charlie Staffordová má za úkol
pátrat po pohřešovaných osobách. Úkolem ji pověřil přímo její šéf, detektiv inspektor
Geoffrey Hunter. 
čím více párů je pohřešováno, tím sílí tlak na oba kriminalisty. Stopy jsou nejasné.
Identifikovali několik podezřelých, ale je mezi nimi pachatel? Dokáže Charlie zastavit
sadistického vraha, jehož jediným přáním je potrestat ty, kdo podle něj provedli něco
špatného? Nebo se sama bezděčně stane obětí? 

Překladatel Jana Brosová 
Vázaná, 272 stran, 130x200 mm, 299 Kč, EAN: 9788073906238 

http://www.knihyomega.cz/eshop-mamincin-mazanek.html?slova=%22Mamin%E8in+maz%E1nek%22
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Sarah Flint je pseudonym britské autorky, která 35 let pracovala u Metropolitní policie. Práce policistky se
stala jejím posláním.  Mezitím se však roky snažila prosadit jako spisovatelka, a když od svého vydavatele
obdržela smlouvu, rozhodla se svou kariéru u policie ukončit a začít se naplno věnovat psaní. Ve svých
příbězích čerpá z mnoha skutečných případů, na jejichž vyřešení se během své služby podílela. Maminčin
mazánek vyšel v roce 2016 a je její prvotinou. Její druhý detektivní příběh Trophy Taker vyšel v roce 2017. 

Sarah ráda čte a pilně se připravuje na svou velkou výzvu: výstup na Kilimandžáro. 
Žije a pracuje v Londýně s partnerem a třemi dcerami.



Eileen Cook
SE záští
Pro fanoušky   Ostrova lhářů a Dívky ve vlaku je tu
mrazivý psychologický thriller o  dospívající dívce,
která si nemůže vzpomenout na posledních šest
týdnů svého života.
Osmnáctiletá Jill Charron vyráží na výlet do Itálie.
Má to být dobrodružství na celý život. Ale dochází
k nehodě. Jill se probouzí v nemocnici, nohu v sádře,
stehy v  obličeji, a  místo vzpomínek na  posledních
šest týdnů jen jedno velké nic.Ví jen to, co jí řekli:
během školního výletu do Itálie se připletla ke
smrtelné nehodě a musela být převezena domů, kde
jí otec zařídil nadstandardní péči. Péči, která zahrnu-
je právníka, ale i houf novinářů... 
Protože je možné, že ta nehoda . . . nebyla pouhou
nehodou. 
Jill se snaží dát dohromady události posledních šesti
týdnů, než její dosud pohodlný a bezproblémový život
zmizí v nenávratnu.

POKUD SI NEPAMAtUJEtE, CO SE StALO, JAK MŮŽEtE VĚDĚt, ŽE NEJStE NA VINĚ? 

Vázaná, 256 stran, 130x200 mm, 249 Kč, EAN: 9788073901042, ISBN: 978-80-7390-104-2

http://www.knihyomega.cz/eshop-se-zasti.html

Dobrovský s. r. o., Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4, 
e-mail:nakladatelstvi@knihydobrovsky.cz, www.knihyomega.cz 

Rozhovor s autorkou na další straně
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Většina zná své hranice...
Jaké poznatky si musíte osvojit, než usednete ke
psaní?
Neexistuje žádný „správný“ způsob, jak napsat knihu.
Když jsem poprvé začínala, byla jsem si jistá, že exi-
stuje nějaké tajemství, které musím odhalit, abych se
stala „skutečnou“ spisovatelkou. Přemýšlela jsem, jak
načrtnout děj, nebo si stanovit podobu kompozice. Až
jsem pochopila, že spisovatelé mají různé přístupy.
Někteří si promyslí obrysy příběhu, jiní to považují za
zbytečné. Někdo si určí kompozici a té se pak drží.
Někteří lidé začínají popisem finální scény a jiní píší
od začátku do konce. Nezáleží na tom, jak píšete kni-
hu, důležité je samotné psaní. 
Jill a Simone mají složitý vztah – vypadá to na
hluboké přátelství, ale pravda není tak jedno-
duchá. Co vás inspirovalo k tomu, abyste své
hrdinky obdarovala takovým vztahem? 
Mám štěstí, že můj život obohacují dlouhodobá přá-
telství. Přátelé patří k nejdůležitějším lidem v mém
životě. Přátelský vztah se mění a vyvíjí, a tento pro-
ces není vždy snadný. Každý máme svou roli, já
mám rád humor, vy jste zase vážnější typ. Problém
může nastat, když lidé své role opustí. Chtěla jsem
zachytit  okamžik, kdy se Jill a Simone stávají odliš-
nými lidmi, a vydávají se různými směry. Pro obě je to
traumatizující a přestávají být k sobě upřímné.
Přátelství může být tím nejlepším ve vašem životě –
ale může být také temné a nebezpečné. Mohu říci, že
jsem nikdy takové přátelství nepoznala (ani to nechci!).
Ale bylo velmi zajímavé ho popsat.
Proč Jill nehodu přežila a Simone takové štěstí ne-
měla?
To je jedna z klíčových otázek, kterou jsem chtěla 
v knize zkoumat. Většina z nás zná své hranice. Klidně
zalžeme šéfovi, proč jsem zadaný úkol splnila pozdě.
Ale nikdy bychom neoklamali přítele. 
Jedna z věcí v knize, které Jill musí vyřešit, je, zda je
schopna toho, z čeho ji lidé obviňují. Jill je zničena,
když se doví, že její nejlepší kamarádka při nehodě
zemřela a zděšení se násobí, když jí policie sdělí své
pochybnosti o nehodě a obviní ji z vraždy Simone. Jill
musí zaplnit chybějící čas a rozpomenout se, zda svě-
dectví ostatních účastníků výletu o tom, co se stalo,
jsou pravdivá. Je nucena přitom i zpochybňovat své
přátelství. Kdyby Simone nehodu přežila, změnil by se
zřejmě i pohled na nehodu. Takhle je to skutečně pří-
pad života a smrti. Co mi pomohlo při psaní bylo, že se
mi opravdu líbila jak Jill, tak Simone. Jsou to kompliko-
vané ženy s nádhernými rysy a také s obrovskými

nedostatky. Nevidí se navzájem jasně, a stejně
tak ani sebe samé. 

Jak tvoříte? Máte určený čas, kdy píšete, nebo če-
káte na inspiraci?  
Hodně času věnuji přípravě. Někdy to zahrnuje zápis
deníkových záznamů, vytváření časových horizontů 
a nekonečných seznamů. 
Kdysi jsem běžela k počítači, jakmile jsem dostala
nápad. Až později mně došlo, že je lepší nechat něja-
kou myšlenku po určitou dobu zrát. Stejně jako víno.
Obvykle vstávám brzy, a chodím se psy nebo jedu do
tělocvičny. Pak se usadím s šálkem čaje a dám se do
práce. Obvykle píšu tři nebo čtyři hodiny, než  můj
mozek začne stávkovat. Zbytek dne strávím vyřizová-
ním obchodních záležitostí, věnuji se marketingu,
studiu. Také surfuji po internetu, nebo křičím na psy na
dvoře, aby přestali štěkat...

(Ze zahraničních pramenů)

Dobrovský s. r. o., Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4, 
e-mail:nakladatelstvi@knihydobrovsky.cz, www.knihyomega.cz 
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Eileen Cook je autorkou řady románů, které byly
přeloženy do osmi jazyků. Většinu svého dospívání
si přála být někým jiným a žít někde jinde, což je
skvělá škola pro spisovatele. Eileen žije ve Van-
couveru se svým manželem a dvěma psy a už
nechce být nikým jiným. 



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

Lenka sobotová 
suCHý konCe 
A jiné PoCiTy
Lenka sobotová v souboru povídek suchý
konce s pozoruhodným smyslem pro žánr 
a propracovaným stylem s jasnou autorskou
perspektivou navazuje na svůj knižní debut. 
i protagonisté těchto povídek jsou vysta-
vováni nečekaným zkouškám, které je nutí
uvědomit si potřebu životního cíle. 
jejich představy, sny, ideály a zkušenosti se
srážejí s drsnou realitou; díky autorčinu
smyslu pro ironii a absurditu však z běžných
a banálních příhod a setkání vznikají pozo-
ruhodně silná mikrodramata. 

Vázaná, 168 stran, 198 kč, eAn: 9788025721995

https://www.kosmas.cz/knihy/227055/suchy-konce-a-jine-pocity/

André Van Lysebeth
ZdokonALuji 
se V jóZe
Tato Van Lysebethova práce – volně navazující na
knihu učím se jógu (Argo 1998) –, kterou český
čtenář dostává do ruky poprvé v plném rozsahu
(předchozí, krácená vydání vyšla pod názvem
Cvičíme jógu), tvoří logický přechod od hathajógy
k radžajóze. V knize najdeme řadu dalších ásan, 
o něž je možné doplnit už zvládnutou sérii, asi
třetina textu je věnována jóginově životosprávě
(důraz je kladen na zažívání, relaxaci, některé
zvláštní hygienické návyky a na pokyny týkající se
spánku). V poslední, v předchozích českých
vydáních z větší části vypuštěné části, se čtenář
seznámí se základy jógy mentální, především 
s koncentračními cvičeními a technikami medi-
tace.
Překlad: Marie Herrmannová, Věra knížetová
Brožovaná, 268 stran, 238 kč, eAn: 9788025721858

https://www.kosmas.cz/knihy/228307/zdokonaluji-se-v-joze/
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