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Naomi Aldermanová
NApětí
Všechno začíná jiskrou – dospívající dívky mezi 14
a 15 lety v sobě objevují schopnost vytvářet v těle
elektrickou energii a výboji z prstů si vynucovat
poslušnost, v horším případě i mučit nebo zabíjet.
Chlapci jsou kvůli bezpečnosti izolováni v chla-
peckých školách. V některých částech světa
propukají krvavé revoluce. Dívky se v používání
elektrického napětí zdokonalují a probouzejí tuto
schopnost i ve starších ženách. Jak by svět vy-
padal, kdyby se moc přesunula z rukou mužů do
rukou žen? Kdyby po celém světě zavládl ma-
triarchát a přestaly platit klasické genderové
stereotypy? 
Odpovědi na tyto otázky dává Naomi Aldermanová
ve svém posledním románu Napětí, mnohoznač-
ném a barvitě psaném textu na pomezí sci-fi, dy-
stopie a thrilleru, v němž je výchozí situace
promyšlena do důsledků: ženy zneužívají své
sexuality, muži se stávají oběťmi a radikálně se
mění celkové paradigma a fungování společnosti.

překlad: Barbora punge puchalská

Vázaná, 368 stran, 348 Kč, EAN: 9788025725849

https://www.kosmas.cz/knihy/240168/napeti/
Ukázka z knihy a rozhovor s autorkou na následující straně
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Roxy
Než to ti chlapi udělají, zamknou Roxy do přístěnku. Netuší, že už
tam několikrát zamčená byla. Když zlobí, máma ji tam posílá za trest.
Jen na pár minut. Než se Roxy uklidní. Během hodin, které tam
strávila, se naučila nehtem nebo papírovou sponkou pomalu
vyšroubovat zámek. Mohla ho vyndat, kdy se jí zachtělo. Ale
neudělala to, protože pak by máma zvenku zavřela zástrčku.
Zatímco Roxy seděla ve tmě, stačilo jí jen vědět, že kdyby chtěla,
dostala by se ven. To vědomí je stejně dobré jako svoboda. Proto si
ti dva myslí, že ji mají bezpečně pod zámkem. Jenže ona se stejně
dostane ven. Tak to aspoň vidí ona. Chlapi dorazí v půl desáté večer.
Roxy měla být ten večer u sestřenic; bylo to domluvené několik
týdnů, ale protože si na mámu otevřela pusu kvůli tomu, že jí 
v Primarku koupila špatné silonky, zatrhla jí to: „Nikam nepůjdeš,
zůstaneš doma.“ Jako kdyby se Roxy k těm debilním sestřenkám
bůhvíjak chtělo. Když vykopnou dveře a uvidí Roxy, jak trucuje na
pohovce vedle mámy, z jednoho vypadne: „Kurva, je tu ta holka.“
Jsou dva, jeden vyšší s krysím obličejem, ten druhý menší s hra-
natou čelistí. Roxy je nezná. Ten menší chytí mámu pod krkem, ten
vyšší honí Roxy po kuchyni. Málem se jí podaří vyběhnout zadními
dveřmi ven, když ji chňapne za stehno. Roxy spadne dopředu a on ji
chytí kolem pasu. Roxy kolem sebe kope a křičí. „Pusťte mě, do
prdele!“ a když jí ten chlap zakryje rukou pusu, kousne ho, až v puse
ucítí krev. Chlap zakleje, ale nepustí ji. Odnese ji přes obývák. Ten
menší přirazil mámu ke krbu. V tu chvílí Roxy ucítí, jak se to v ní
začíná probouzet, i když netuší, co to je. Je to jen takový pocit 
v konečcích prstů, lehké brnění v palcích. Začne ječet. „Neubližujte
mý Roxy,“ spustí máma, „ne abyste jí kurva ublížili, nevíte, s čím si
zahráváte, todle se proti vám obrátí jako voheň, budete litovat dne,
kdy jste se narodili. Její tatík je Bernie Monke, pro Kristovy rány.“
„Vlastně máme pro jejího tatíka vzkaz,“ uchechtne se ten menší. Ten

vysoký nacpe Roxy do přístěnku pod schody tak rychle, že než se
vzpamatuje, je všude kolem ní tma a ve vzduchu se vznáší nasládlý
zápach prachu z vysavače. Máma spustí křik. Roxy má zrychlený
dech. Je vyděšená, ale musí se dostat k mámě. Nehtem vyšroubuje
na zámku první šroubek. Stačí jedna, dvě, tři otočky a je venku. Mezi
kovovým šroubkem a její rukou přeskočí jiskra. Statická elektřina.
Roxy má divný pocit. Je soustředěná, jako by dokázala vidět se
zavřenýma očima. Teď spodní šroubek: jedna, dvě, tři otočky.
„Prosím,“ žadoní máma, „prosím, nedělejte to. Prosím. O co tu jde?
Je to ještě dítě. Proboha, je to ještě dítě.“ Jeden z mužů se zasměje.
„Mně teda jako dítě moc nepřipadá.“ V tu chvíli máma hlasitě vy-
jekne; zní to, jako když se zadře motor. Roxy se snaží rozluštit, kde
přesně ti chlapi v pokoji stojí. Jeden je u mámy. Ten druhý… Roxy
zaslechne nějaký zvuk nalevo. Tohle je její plán: vyklouzne ven, bude
se držet při zemi, praští toho vysokého zezadu pod koleny, dupne
mu na hlavu a pak to bude dvě proti jednomu. Jestli mají zbraně,
zatím je nevytáhli. Roxy už se párkrát poprala. Lidi ji pomlouvají. 
I mámu a tátu. Raz. Dva. Tři. Máma znovu zaječí, Roxy vytáhne
zámek z dvířek a co nejsilněji je rozrazí. Má štěstí. Dvířka praštila
toho vysokého do zad. Zakopne, zapotácí se, Roxy ho chňapne za
pravou nohu, když mu vyletí nahoru, a chlap žuchne na koberec.
Křupne to a z nosu se mu spustí krev. Ten malý tiskne mámě na krk
nůž. Jeho stříbrná čepel na Roxy mrká a usmívá se.
Máma vytřeští oči. „Uteč, Roxy,“ šeptne sotva slyšitelně, ale Roxy to
uslyší, jako by to byl hlas v její hlavě. „Uteč. Uteč.“ Roxy ze rvaček
ve škole neutíká. Když utečete, nikdy nepřestanou říkat: „Tvoje
máma je coura a fotr chmaták. Dávejte si bacha. Roxy vám čórne
knížku.“ Musíte na ně dupat, dokud nežebrají o milost. Nesmíte
utéct. Něco se děje. V uších jí buší krev. Po zádech, po ramenou 
a podél klíční kosti se jí rozlézá svědivý pocit a říká: To zvládneš. Jsi
silná, nabádá ji. Roxy přeskočí toho na zemi, sténajícího, držícího se
za obličej. Chystá se čapnout mámu za ruku a vypadnout. Potřebují
se jen dostat ven na ulici. Tam se tohle za bílého dne stát nemůže.
Najdou tátu a ten už to vyřídí. Je to jen pár kroků. To zvládnou. Prcek
nakopne mámu do břicha. Máma se bolestí zlomí v pase a padne na
kolena. Chlapík se rozmáchne nožem po Roxy. Ten vysoký zasténá.
„Tony. Nezapomeň. Tu holku ne.“ Prcek ho kopne do tváře. Jednou.
Dvakrát. Třikrát. „Kurva. Nevyslovuj. Mý. Jméno.“ Vysoký ztichne. 
U úst mu bublá krev. Roxy pozná, že je v bryndě. „Uteč! Uteč!“ křičí
na ni máma a Roxy cítí jemné mravenčení v pažích. Jako by jí od
páteře ke klíční kosti, od hrdla k loktům, zápěstím a polštářkům na
prstech běhaly drobné světelné jehličky. Uvnitř celá jiskří. Muž se po
ní jednou rukou natáhne, v druhé drží nůž. Roxy se ho chystá
kopnout nebo mu dát ránu pěstí, ale instinkt jí napoví něco nového.
A tak ho popadne za zápěstí a vyšroubuje cosi z hloubi své hrudi,
jako kdyby to uměla odjakživa. Chlap se jí pokusí vykroutit ze
sevření, ale už je příliš pozdě. Nabrala blesk do dlaní a přikázala mu
udeřit. Objeví se kratičký záblesk a ozve se prásknutí. Roxy vletí do
nosu vůně bouřky podbarvená zápachem spálených vlasů. Pod
jazykem se jí rozlije chuť trpkých pomerančů. Prcek leží na zemi 
a zpěvavě, tiše kňučí. Zatíná ruku v pěst a zase ji roztahuje. Od
zápěstí po celé délce paže se mu táhne dlouhá rudá jizva. Roxy ji
vidí dokonce i pod těmi světlými chlupy: má nachovou barvu a tvar
kapradiny s listy, úponky, pupeny a větvičkami. Máma třeští oči, má
otevřenou pusu a z očí jí dál tečou slzy. Roxy ji zatahá za paži, ale
máma je zpomalená šokem a nepřestává opakovat: „Uteč! Uteč!“ 
.....
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Rukopis nového románu
Naomi Aldermanové obsa-
hoval už 200 000 slov,
když si autorka uvědo-
mila, že se ocitla ve
slepé uličce.  Bylo to na
počátku roku 2013. 
„Řekla jsem si, že si od
práce na chvilku odpo-
činu, rukopis odložila 
a vrátila se k němu až na podzim.
Zažívala jsem chmurné chvíle, nevěděla
jsem, jak plochá místa opravit a kudy po-
kračovat dál.  Úplně v koncích jsem se
ocitla 20. prosince, kdy ve mně zrálo roz-
hodnutí veškerou dosavadní práci zničit.
Ale ještě než jsem tak učinila, dala jsem
rukopis přečíst dvěma přátelům spiso-
vatelům. Souhlasili se mnou, říkali, že by
to ode mne bylo velmi statečné, ale
jednoznačně mě nevyzvali, ať tak udělám.
Rozhodla jsem se, že s tím ještě něco
zkusím udělat a začala psát novou verzi.
Použila jsem zhruba desetinu textu z té
původní. Protagonistku Christine jsem
přejmenovala na Roxy a přidala další tři
hrdinky. Jméno Christine jsem ponechala
její matce, která umírá na počátku
knihy…!

Váš román Napětí je o vývoji jedné jedinečné
myšlenky: Co by se stalo, kdyby ženy vyvinuly

fyzickou sílu, která by mohla snadno přemoci
muže? Kde se zrodil tento nápad? 

Romány mají spoustu různých výchozích
bodů, takže na tuto otázku existuje mnoho

různých odpovědí. Jedna z nich je: Před
několika lety jsem slyšela člověka,

kterého si velmi vážím, odpovídat na
otázku: Proč existuje patriarchát?
Odpověděl, že si myslí, že muži žárlí

na schopnost žen rodit děti. ¨
Poslouchala jsem to a pomyslela si.: „Ach

zlato, ne. Přeci je to proto, že mohou! Že jsou
k tomu uspořádané. Muži jsou zase silnější než

ženy, vyšší a svalnatější. Takže více mužů může fyzicky
převyšovat ženy než je tomu naopak. A oni to využívají k tomu, aby
se jich ženy bály.
To byla tedy moje myšlenka. Ale román pro mě může být také sérií
výzkumů a myšlenkových experimentů. Vymyslela jsem sílu, kterou
bych dala ženám, něco, čím disponují električtí úhoři. A pak jsem
opravdu nevěděla, k čemu by to mohlo vést. Chtěla jsem zjistit, do
jaké míry se věci změní.
Genderové násilí, autokratické režimy, brexit, volba Donalda
Trumpa – jaké to bylo v tomto konkrétním čase psát takovýto
román a jak myslíte, že současná politika ovlivnila kritickou
reakci na váš román? 
Román jsem dokončila počátkem roku 2016. To bylo před brexitem,
a před tím, než byl zvolen Donald Trump. Kniha vyšla ve Velké
Británii pár týdnů před volbami v USA. Takže to byla pomalu se
rozvíjející hrůza: ach, to jsem snad ani nechtěla být takto otevřená, 
i když jsem si jistá, že tyto události ve světě daly knize novou
naléhavost. Čtenáři to zřejmě pochopili a reagovali vesměs krásně.
I recenze byly příznivé.  
Kromě psaní knih se věnuji také videohrám. Mnohdy si připadám
jako kanárek v uhelném dole, který svým životem signalizuje pří-
tomnost smrtícího plynu.  A to není jenom nějaká laciná metafora. 
V roce 2012 začali Anitě Sarkeesian  (kanadsko-americká feministka
mediální kritik, bloggerka a veřejná mluvčí. Je zakladatelkou webové stránky, na
kterou umísťuje videa a komentáře analyzující postavení žen ve společnosti.
Zvláštní pozornost věnuje videokonferenci Tropes vs. Women in Video Games ,
která zkoumá zobrazení ženských postav ve videohrách. Wikipedia) vyhrožovat
znásilněním a smrti, protože chtěla natočit soubor videí o femini-
stickém pohledu na videohry. Takže je hrozné, že násilné, misogyni-
stické síly – síly nenávistné k ženám, které vždy ve světě existovaly,
jsou v současné době natolik na vzestupu, až je to alarmující. Ale
nemusí to být zase tak obrovský šok, když člověk věnuje problému
stálou pozornost.
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Prostřednictvím Iniciativy Rolex Mentor a Protégé Arts Initiative
jste spolupracovala s Margaret Atwoodovou. Jaká to byla pro
vás zkušenost a jak si myslíte, že to ovlivnilo vaši práci ro-
manopisce?
Považuji to za obrovské a nečekané štěstí. Margaret byla na mě
velice laskavá. Cestovala jsem s ní na Kubu, do Panamy, navštívily
jsme Arktidu. Bavily se o náboženství a historii, o vědě a o duchov-
ním světě lidí. Díky ní jsem statečnější při práci na velkém náýmětu.
Hodně jsem také od ní načerpala pro osobní život. Naučila mě i říkat
„ne“. Pochopila jsem, že svět na mě bude vždycky klást více nároků,
než budu schopna vyplnit. A tak člověka nesmí frustrovat, když na
některý, byť úžasně cenný projekt, řekne „ne“. 
Je zřejmé, že změna rolí není způsob, jak dosáhnout rovnosti
žen a mužů… 
Ne, to ne. Musí se k tomu dospět
přemýšlením, diskutováním, psa-
ním, přesvědčováním. Lidé mi po
přečtení románu někdy říkají:
„Takže si myslíte, že násilí je jediné
řešení?“ A já říkám: „Vůbec ne, to
bych nemohla napsat román.“
Věřím v sílu rozumné debaty, která
– nakonec – v dlouhodobém
měřítku – změní srdce a mysl.
Doufám, že moje kniha je součástí
tohoto dlouhého rozhovoru a pro-
cesu, odhalujícího, odkud pochá-
zejí některé kořeny rozdílů mezi
pohlavími. S tím souvisí i otázky,
jak je možné, že naše životní
trajektorie určoval násilný poten-
ciál.  Nikdy nezapomínejme, že že-
ny dostávají v demokratických vol-
bách hlasy i od mužů. Feministická
revoluce byla nejúspěšnější revo-
lucí moderní doby. Jsem hrdá na
to, že jsem její součástí. Nesmíme
ztratit naději v sílu rozumných
argumentů. 

Váš první román (Disobedience;
Neposlušnost) byl zfilmován 
s Rachel Weisz a Rachel
MacAdams v hlavních rolích.
Zaznamenala jste podobný zájem 
i o Napětí? 
Dokonce ještě větší. Dostala jsem
více než tucet nabídek na televizní 
a filmové zpracovní, a to ještě před
tím, než kniha ve Velké Británii vyšla.
Práva jsem prodala společnosti Sister
Pictures, jejíž generální ředitelka Jane
Featherstone je neuvěřitelně zkušená,
talentovaná a zručná při koncipování
skvělé televize. Pod mým vedením se
připravuje scénář. 

Kde vznikla myšlenka na matriarchální společnost, v níž ženy
získávají zvláštní sílu?
Všechno opravdu pocházelo z toho, že žijeme ve společnosti patri-
archální, v níž muži disponují obzvláště velkým množstvím fyzické
síly. Dlouho jsem přemýšlela o tom, jakou moc mohu dát ženám,
aniž by je to příliš vychýlilo z jejich běžných rolí, a necítily se ve
vztazích k mužům příliš nevyváženě. Síla, kterou ženám v tomto
románu dávám, je přesně to, co mají električtí úhoři nebo jiné podob-
né ryby. Tedy něco, co existuje v živočišném druhu, který se vyvinul
na stejné planetě jako my. Stejné geny by mohly teoreticky existovat
i v nás. 
Významnou roli má v románu i muž. Je to novinář z Afriky, který

referuje o změnách ve spo-
lečnosti. Proč jste tento úkol
svěřila právě jemu?
Chtěla jsem, aby hned od po-
čátku měli muži pocit, že svět je
pro ně otevřený, svobodný 
a vzrušující a že existuje jen málo
míst, kam nesmějí vstoupit.
Většina žen takoou emoci nemá 
a trvalo by to chvíli, než by se 
i pro ně stala přirozenou, pokud
je to vůbec možné.  
Také mi bylo jasné, že hned na
začátku románu musím vyslovit
perspektivní pohled na člověka.
A to takový, která není o pohlav-
ních orgánech, ale o pozici ve
světě a o schopnostech se men-
tálně posouvat.

(Ze zahraničních pramenů)
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Tracy Chevalierová 
Ten černý vzadu:
Nový Othello
Amerika 70. let. Ghanský chlapec Osei je
zkrátka outsider. Stěží na tom cokoli změní
jeho přátelské způsoby, odhodlání, sportovní
talent, natož fakt, že je synem diplomata, 
a proto jeho rodina často mění působiště.
Bude tedy stačit jedna chápavá dívčí duše,
nebo i na tomhle plácku číhají mstitelé s na-
učenými frázemi a utajovanými strachy? V je-
diném školním dni se události vyhrotí natolik,
že se opět potvrdí, nakolik jsme na světě pou-
hými herci. Herci ve vleku předpojatostí, kvůli
kterým nám navzdory naivitě holek a kluků 
z páté třídy tuhne krev v žilách. Sám proti bí-
lým. Získá spojence, než naposledy zazvoní?

Tracy Chevalierová (1962) se narodila ve
Washingtonu, D. C. do rodiny věhlasného uměleckého
fotografa. Její doménou jsou historické romány. Nejznámější
z nich je Dívka s perlou (2004), u nás vyšly také Dáma 
a jednorožec (2005) či Ohnivý tygr (2008).

Překlad Petra Martínková
Vázaná, 176 stran, 179 Kč, 
ISBN 978-80-7252-757-1 

Literární projekt Shakespeare 400, v jehož rámci se přední světoví spisovatelé inspirují zápletkami a postavami klasických
her alžbětinského dramatika, je iniciovaný britským nakladatelstvím Hogart. U nás knihy vydává nakladatelství Práh. 

www.prah.cz
Zakoupit můžete zde

Projekt
Hogarth
Shakespeare 

https://www.kosmas.cz/knihy/248375/ten-cerny-vzadu/

Rozhovor s autorkou na další straně



Proč jste si vybrala zrovna Othella  jako svůj příspěvek k se-
riálu Hogarth Shakespeare?
Témata žárlivosti a diskriminace jsou univerzální a dodnes jsme je
nevyčerpali. Othello je mi blízký zejména tím, že i já píšu o out-
siderech, protože jsem trochu outsider i sama. Vyrostla jsem v USA
a ve dvaadvaceti letech se přestěhovala do Velké Británie. Po více
než třiceti letech, kdy zde bydlím, mi zůstal americký přízvuk a po-
řád se tu cítím jako cizinec. Myslím si ale, že se jako outsideři 
v určitém čase a místě cítíme všichni, takže se nás toto téma
dotýká stále.
Jaký byl váš postup při řešení tak dobře známé divadelní hry?
Bylo pro vás jako spisovatelku stresující vydat se v Shake-
spearových stopách?
Ano, ale jen do té doby, dokud jsem se nerozhodla, že se nebudu
snažit navazovat na jedinečný způsob, jakým Shakespeare pou-
žívá jazyk. To by bylo nemožné a hloupé. Místo toho jsem se
soustředila na příběh. Uvědomila jsem si, že Shakespeare čerpal
náměty také z jiných zdrojů a tím se zbavila strachu, že mu něco
ukradnu. Hru jsem si pečlivě přečetla a viděla mnoho inscenací.
Pak jsem teprve začala psát. 
Diskriminace, zrada, odcizení a žárlivost jsou ústředními té-
maty Shekespearova Othella. Jak těžké bylo začlenit tyto
aspekty do nového hrdiny?
Při přemýšlení o ústředních tématech se mi rychle ukázalo, že to
jsou věci, které děti hluboce cítí a prezentují bez filtrů. Dospělí vše
posuzují pečlivěji, aby vypadali neutrálně. Přemýšlela jsem o tom,
kde děti mají určitou kontrolu nad svým vlastním světem, a školní
hřiště se stalo zřejmou volbou. Je to velmi intenzivní místo, plné
vášní a intrik, kam kontrola dospělých zasáhne jen minimálně. Na
hřišti se také vše odehrává rychle. Je to jako laboratoř. Děti testují
romantiku, testují přátele, bojují, nacházejí spřízněné duše a za-
čínají války – to vše v průběhu jednoho dne. Jakmile jsem si určila

takové nastavení, nebylo už těžké sem zasadit diskriminaci, zradu,
žárlivost. Děti denně prožívají tyto věci a jsou pro ně těžké.
Nový Othello žije  v příměstské části Washingtonu v sedm-
desátých letech. Vy jste zde vyrůstala ve stejné době.
Inspirovala jste se vlastními zkušenostmi?
Když jsem přemýšlela o tématech shakespearova Othella – tedy
hlavně o pojmu outsider – připomněla jsem si vlastní dětství. Žila
jsem v integrovaném prostředí a chodila do školy, která byla
většinou „černá.“ Často jsem se cítila jinak, i když to nebylo vždy 
o rase. Někdy jsem byla nadšená, že jsem silná a nosím brýle, jindy
to byl handicap. Některé tyto pocity jsem v románu zmínila. 
V průběhu let se v literatuře, na jevišti a televizních obrazov-
kách objevovalo mnoho interpretací Othella. Nyní, když jste
strávila tolik času studiem hry, abyste vymyslela vlastní vizi,
jste jistě přemýšlela o tom, co bylo příčinou, že Othello obstál
i ve zkoušce času? 
Myslím, že Othello i nadále rezonuje, protože jsme fascinováni
skvělou osobností. A také Jagova manipulace s Othellem je děsivá.
Je to jako havárie auta, kterou nechceme vidět, a proto si zakrý-
váme oči. Ale zvědavost nám nedá, kradmo se podíváme mezi
prsty, zkrátka neodoláme… A protože jsme se v určitém okamžiku
cítili jako cizinci, přemýšlíme,  jsme-li zranitelní a snadno manipu-
lovatelní.
Co byste si přála, aby si čtenáři odnesli z vašeho Nového
Othella?
Doufám, že Nový Othello připomene čtenářům, jaké to je lišit se od
okolních lidí. Ať už je to barvou pleti, náboženstvím, věkem, pří-
zvukem, tváří, pohlavím nebo čímkoli jiným a ucítí, že se jim to
nelíbí. Pak si i uvědomí, že se často ocitlii v situacích, kdy tvořili
většinu. Nechci kázat, ale to už je mocenská pozice. Nikdy ne-
smíme zapomenout na to, že když se v ní jsme, musíme ji používat
moudře a empaticky.                           (Ze zahraničních pramenů)

www.prah.cz
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Margaret Atwoodová 
PříBěH sluŽeBNice
Proslulý román kanadské spisovatelky vykresluje
pochmurnou vizi blízké budoucnosti spojených států
amerických, které se z demokratických výšin propadly do
všeobjímajících hrůz totalitního režimu. V okovech
nemilosrdného klerofašistického režimu se z každého,
kdo se proti němu jakkoli prohřeší, stává otrok. Z plod-
ných žen pak ještě něco mnohem horšího – služebnice,
jejichž úkolem je rodit děti, s nimiž se nikdy nesetkají…

Kniha byla odměněna cenou Arthura c. clarka pro
nejlepší román roku a následně se stala předlohou
pro filmové a aktuálně také pro úspěšné seriálové
zpracování.

Překlad: Veronika lásková
Vázaná, 348 stran, 298 Kč, eAN: 9788025722985

https://www.kosmas.cz/knihy/235801/pribeh-sluzebnice/

Margaret Atwoodová 
AliAs GrAce
Historický román Alias Grace je založen na skutečných
událostech, vraždách Thomase Kinneara a Nancy
Montgomeryové, z nichž byla obviněna mladičká služebná
Grace Marksová a sluha James McDermott. Za mladou
Grace, trpící ztrátou paměti, přijíždí do věznice po deseti
letech mladý psychiatr simon Jordan, aby se v ní pokusil
vzkřísit pohřbené vzpomínky a zjistil, jestli zločin
skutečně spáchala. Během dlouhých rozhovorů hledá
cestu do její paměti skrz sny a dotazy na dětství strávené
v irsku, odkud se celá rodina přesunula do Kanady za
lepším životem. Přes původně čistě profesionální zájem 
o Gracin případ se postupně zaplétá do jejího příběhu.
Gracino vyprávění i Jordanovy životní peripetie se odehrá-
vají v kulisách Kanady první poloviny 19. století. 

Historický román patří mezi nejdůležitější  a nejčtenější
díla Margaret Atwoodové – v roce 2017 podle něj natočila
společnost Netflix oceňovaný televizní seriál.

„Alias Grace uhání kupředu tempem komerčního román a má sílu budoucí klasiky.“ –
Washington Post Book World

„Ať už je Grace z pera Margaret Atwoodové zloduška, nebo oběť, vždycky je to fascinující
společnice.“ – People

Překlad: Petr Pálenský
Vázaná, 560 stran, 398 Kč, eAN: 9788025725948

https://www.kosmas.cz/knihy/241179/alias-grace/
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Ruth Ware
HRA NA LHÁŘE
V chladném červnovém ránu se na anglickém pobřeží
prochází kdosi z místních lidí se psem. Zvíře vyhrabe
věc, kterou jeho paní zpočátku považuje za trouchnivou
větev, po chvíli ale zjistí, že se jedná o cosi podstatně
zlověstnějšího. 
Hned nazítří dostanou tři mladé ženy žijící v Londýně –
Fatima, Thea a Isa – textovku, kde stojí pouze dvě slova:
„Potřebuju tě!“
Isa a její kamarádky kdysi v internátní škole hrávaly
takzvanou hru na lháře: vykládaly smyšlené historky
spolužačkám, učitelkám a vlastně kdekomu. Jenomže
jejich poťouchlá zábava se neobešla bez následků, a tak
dívky vyloučili ze školy.
Po téměř dvou desetiletích je volá zpět Kate, poslední ze
čtveřice nerozlučných přítelkyň. Nebude to ale senti-
mentální setkání po letech. Roky bájného lhaní si vyžá-
daly svou daň a teď je třeba uvést věci na pravou míru –
hra na lháře má totiž ještě tahle dvě pravidla:

NIKDY SI NELŽEME NAVZÁJEM! – POZNEJ, KDY S LHANÍM PŘESTAT!

Vázaná, 408 stran, 348 Kč, ISBN: 978-80-7335-535-7, 
EAN: 9788073355357

https://www.leda.cz/Titul-detailni-info.php?i=703
Zakoupit můžete zde

Ukázka a rozhovor s autorkou na následujících stranách

TRAILER:
https://youtu.be/psOP3MhijoI

HRA NA LHÁŘE MÁ
JEDNODUCHÁ
PRAVIDLA:
VYSLOV LEŽ! – 
NA SVÉM
VÝMYSLU TRVEJ! –
NENECH SE
NAČAPAT!
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Je pozdě. Se smíchem a nadáváním, protože si o třísky
shnilého mola rozdíráme holeně, jsme se vysoukaly z vody
a ručníkem si vysušily vlasy a tělo pokryté husí kůží.
Fatima, která jen vrtěla hlavou nad tím, jak je pitomá, se
převlékla z mokrých šatů a teď v pyžamech a županech
ospale poleháváme na Kateině ošoupaném kanapi – jsme
jen spleť unavených končetin a měkkých, opraných hadrů,
která klevetí, vzpomíná, vykládá si staré historky: A pa-
matujete se, jak… Fatima si nechala mokré vlasy volně, 
a když jí takhle splývají kolem tváře, vypadá mladší, je
mnohem blíž té dívce, jíž kdysi bývala. Těžko uvěřit, že má
manžela a dvě děti. Když ji tak pozoruju, jak se směje
čemusi, co řekla Kate, hodiny stojící u zdi dvakrát slabě
odbijí a Fatima se na ně podívá. „Ty bláho, nechce se mi
věřit, že už jsou dvě! Musím se jít drobet prospat.“ „Jsi
měkkota,“ prohodí Thea. Nevyhlíží ani v nejmenším una-
veně, vlastně se zdá, jako by to takhle mohla táhnout ještě
celé hodiny – když do sebe kopne kal ze sklenice od vína,
oči jí zajiskří. „Včera jsem nezačala noční šichtu dřív než 
o půlnoci!“ „No, zjevně ti to svědčí,“ opáčí Fatima. „Některé
z nás si holt řadu let zvykají na pevný rozvrh daný pracov-
ní dobou od devíti do pěti a dvěma předškoláky. Horko
těžko se z něj pak hrabeme. Hele, Isa už taky zívá!“
Vyslov lež!
Všechny se ke mně otáčejí a já se bez úspěchu snažím
potlačit zívnutí, které už je napůl v chodu, ale pak pokrčím
rameny a usměju se. „Omlouvám se – co dodat? Výdrž
jsem ztratila současně se štíhlým pasem. Ale Fatima má
pravdu… Freya se vzbudí v sedm. Předtím musím ještě pár
hodin urvat.“ „Tak pojď,“ pobídne mě Fatima, zvedne se a

protáhne. „Do pelechu!“ „Počkejte,“ pronese Kate tichým
hlasem a mně dojde, že z nás všech byla v závěru večera
nejzamlklejší. Fatima, Thea a já jsme si vykládaly oblíbené
historky, vtipkovaly na účet ostatních, oprašovaly vzpo-
mínky… Kate však zůstávala zticha a nechávala si svoje
myšlenky pro sebe. Teď nás její hlas překvapil, takže se po
ní všechny podíváme. Choulí se v lenošce, tvář zastíněnou
rozpuštěnými vlasy a cosi v jejím výrazu nás přiměje, že
strneme. V žaludku mě zašimrá. „Co je?“ řekne Fatima 
a v hlase jí zaznívá neklid. Opět se posadí, ale tentokrát jen
na kraj gauče, a prsty si pohrává s lemem šátku, který dala
sušit na ochrannou mřížku před sporákem. „Co se děje?“
„Já…“ pronese Kate a pak se zarazí. Sklopí oči. „Proboha,“
řekne jakoby pro sebe, „netušila jsem, že to bude tak těž-
ký.“ A já najednou vím, co se chystá povědět, a nejsem si
jistá, jestli to chci slyšet. „No tak ven s tím!“ řekne Thea
tvrdě. „Vyklop to, Kate. Už kolem toho kroužíme dost dlou-
ho – je na čase nám povědět proč.“ Proč co? mohla by Kate
odseknout. Ale to není třeba. Všechny víme, co tím Thea
myslí. Proč jsme tady. Co znamenala ta esemeska, ta dvě
slovíčka: Potřebuju tě. Kate se nadechne a vzhlédne; tvář
má ve světle lampy zastíněnou.
K mému úžasu však nepromluví. Místo toho se zvedne 
a dojde k hromadě novin, které se v uhláku u kamen střá-
dají na podpal. Navrchu leží výtisk Saltenského pozo-
rovatele a Kate nám ho podává. V bezeslovném obličeji se
jí zračí všechen ten strach, který před námi po celý tenhle
večer, tak dlouhý a opojný, schovávala. Na novinách stojí
včerejší datum a titulek na přední straně je velice prostý: 
V TŮNÍCH NALEZENA LIDSKÁ KOST!

V umění napsat
strašidelný příběh
bez nadpřirozených
prvků dnes 
Ruth Ware 
nikdo nepředčí.“
– NEW YORK 
JOURNAL OF BOOKS

„Spousta zvratů 
a překvapení 
v detektivním
románu klasického
střihu!“
– R. L. STINE, 
THRILLIST
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Nakladatelství Leda  právě  vydává  váš  román Hra  na  lháře
(The Lying Game), o co v něm jde?
V Salten House, internátní škole na jižním pobřeží Anglie, se
kamarádí čtyři studentky. Hrají hru na lháře, vymýšlejí si různé
historky a vyprávějí je přátelům, spolužákům i učitelům. Ne vždy
však najdou vděčné posluchače, zvláště se to nelíbí vedení
školy, které rozhodne o jejich vyloučení ze studií.  Po téměř dvou
desetiletích dostanou už tři zralé ženy od jedné ze „spoluhráček“
Kate, která žila nedeleko školy, stručnou SMS zprávu  „Potřebuji
vás.“ A tak se vracejí do Saltenu, kde se zdá, jako by je konečně
dohnalo sedmnáct let tajemství a lží. 
Co vás inspirovalo k napsání Hry na lháře?
Částečně to určitě byla dětská láska k příběhům z internátní
školy. Ale musím dodat, že skutečnost, když jste zavření ne-
přetržitě 24 hodin, byť se svými přáteli, ve škole, nemusí být tak
růžová, jak je to líčeno ...
Pokud byste mohla zvolit  tři adjektiva,  jež by charakterizo-
vala Hru na lháře, která by to byla? 
Ooh ... to je těžké! Ehm ... intenzivní ... melancholická ... odplata.
(Uvědomuji si, že poslední je podstatné jméno, omlouvám se!) 

Příběh  se  zaměřuje  na  čtyři  mladé  ženy:  Fatimu,  Theu,
Isabel a Kate. S kterou hrdinkou se nejvíce identifikujete? 
Myslím, že ve všech ženách jsou částečky ze mě. Ale Isabel je
pravděpodobně ta, kterou se nejvíce zabývám, částečně proto,
že je to vypravěčka, a autor se zpravidla ztotožňuje s hlasem,
který udává ději směr. Ale důležitější jsou mé zkušenosti z při-
způsobování se měnícím okolnostem života, a ty jsou mé vlast-
ní.    
Hodně  z  tohoto  románu se  týká událostí,  ke  kterým došlo 
v internátní škole Salten. Vy zdaleka nejste první autor, který
má výhrady proti internátním školám. Co vás přimělo podí-
vat se na to, jak se v nich žije? Byla jste sama studentkou
podobného zařízení? 
Nebyla, ale příběhy z tohoto prostředí mám ráda. Začala jsem
seriálem Malory Towers Enid Blyton, přesunula se na Elinora M.
Brenta Dyera a pak zpracovala temnější příběhy jako Mráz 
v květnu, které zkoumají destruktivní stránku života internátní
školy. Miluju zdejší dichotomii života – na jedné straně obrovská
nezávislost na rodičovské kontrole, na druhé doslovné zajetí 
a ztráta svobody proti těm, co žijí doma.  
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Jak probíhalo vaše psaní od prvotního nápadu až po tečku
za poslední větou? 
Nápady na mé knihy mohou pocházet odkudkoliv – z místa,
které jsem navštívila, původcem může být i strach, který jsem
zažila... Je to taková směs skutečného života s filmy a knihami.
Obecně mé knihy začínají jako drobná událost nebo ojedinělá
scéna. Pak se na ně začínají nabalovat další nápady, otázky 
a pochybnosti, dokud nevznikne pořádný konflikt. Obecně mám
počáteční bod a nejasnou představu o konci a několik scén. Ale
většinou je nepopisuji, existují v mé hlavě. To trvá zhruba šest
měsíců a teprve pak začnu psát.
Jak vypadá váš běžný pracovní den?
Mám děti ve školním věku, takže můj pracovní den začíná hned,
jak je dovedu do školy, a končí, jakmile je kolem třetí hodiny
vyzvednu. 
Když sama píšete, čtete také
knihy o zločinech od jiných auto-
rů a od kterých?
Miluji Erinu Kelly. Jsem unešena 
z jejího popisu fantaskních jevů.
Mimořádně mě také oslovilla irská
spisovatelka Liz Nugent se svým
románem Unraveling Oliver. Vy-
užívá půl tuctu různých vypravěčů,
což je ojedinělý jev. Fascinuje mě,
jak dokáže tuto komplikovanou
kompozici zvládnout. 
Salten a zkušenosti dívek popi-
sujete tak živě, že se musím
zeptat, zda Salten skutečně exis-
toval?  
Krajinu kolem Saltenu volně
popisuji podle Romney Marsh na
jižním pobřeží. Je to krásné a velmi
izolované místo. Kolem Tide Mill 
v severní Francii, v Bretani, jsem
projížděla jednoho mlhavého rána.
Je to nedaleko místa, které se
jmenuje Saint-Suliac. Uchvátila mě
krajina – vyschlé bažiny, modré ne-
be. Hned jsem věděla, že dojmy
odsud použiji v knize.  
Román Hra na lháře je složitě
vykreslený a naplněn neoče-
kávanými zápletkami. Když jste
začala psát, věděla jste, jak
příběh skončí? 
Kostru příběhu jsem znala od
samého začátku a zrovna tak i ko-
nečnou katastroickou scénu ze
mlýna. Ale jiné zvraty a zápletky
vyplynuly až v průběhu psaní.   

Krásně popisujete nejen krajinu, ale i scény plné napětí. Dá
se říci, že jste tvořila některé pasáže knihy s mimořádným
potěšením?
Ooh..., to je těžká otázka! Možná by to šlo říci o scéně, kde se
Isa poprvé potkává s Mary Wren na poště. Miluju psát pasáže 
s únosnou mírou konfliktu. Ale také se mi líbí scény, kde vystupu-
jí všechny ženy harmonicky. Vůbec ráda píšu o přátelství žen.
Mně to přináší zajímavou dynamiku.  
Ve Hře na lháře se prolíná minulost, kdy byly dívky ve škole
v Saltenu, se současností. Bylo těžké pro vás pohybovat se
během psaní ve dvou časových obdobích? 
Lidé se mě na to často ptají. Zda nejprve píši část z minulosti 
a pak přejdu k současnosti. Odpovídám ne. Píši to více či méně
v pořadí, které si pak přečtete. Nepřipadá mi to těžké a je to

vlastně i přirozené, protože sou-
časná část je v přítomném čase 
a minulá se odehrává ve vzpo-
mínkách. 
Někteří recenzenti vás srovnáva-
jí s Agathou Christie. Ovlivnily
vás její romány? 
Miluju Christie. Četla jsem ji v do-
spívání a pořád jsem přesvědčena,
že četba přináší mnohem větší po-
těšení než sledování adaptací 
v televizi. Ale  v případě této knihy
si myslím, že mě více ovlivnily
všechny příběhy z internátních
škol, které jsem četla jako dítě. 
Co byste chtěla, aby si vaši čte-
náři vzali ze Hry na lháře? 
Neříkám lidem, co mají najít 
v knize – nelíbí se mi to ani jako
čtenáři. A tak nikomu nevnucuji, jak
by měl reagovat, i když mě to po-
chopitelně zajímá. Já k psaní při-
stupovala z potřeby přemýšlet 
o prioritách v našich životech 
a o tom, jak se po celý život mění.
Jako malé děti jsme zcela závislí
na našich rodičích, v době dospí-
vání se upínáme na přátele 
a nakonec se staneme rodiči sami
a zaměříme se na naše děti.
Obětovali bychom téměř cokoli,
abychom je udrželi v bezpečí.
Nejsem si ale jistá, jestli jsem si to
uvědomila už v průběhu psaní.
Spíš, když jsem knihu dokončila.  

(Ze zahraničních pramenů)

Romney Marsh

Tide Mill

Saint-Suliac
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Ben Aaronovitch 
NeJoDlehleJší 
STANice
Na lince Metropolitan se začínají dít divné věci.
Vyděšení cestující volají na tísňovou linku, že byli
v tlačenici napadeni zvláštně oděnými lidmi, kteří
se jim pokoušeli předat naléhavý vzkaz... oběti
útoků však při dalším dotazování nejsou schopny
policii vysvětlit, o co přesně šlo, a během chvíle
se jim střet vykouří z hlavy. Seržant Jaget kumar,
příslušník dopravní policie známý ze šepotu 
v podzemí, se promptně obrací na Petera Granta,
protože případy vykazují neklamné znaky
působení nadpřirozených sil. zjistit, co jsou oni
duchové zač a proč zasévají takový zmatek mezi
nevinné londýňany, se Peterovi pokusí jeho
mladičká a magicky nadaná sestřenice Abigail,

věrný pes Toby a samozřejmě inspektor Nightingale coby klidná síla v pozadí.
Vyšetřování se z metra záhy přenese na zdánlivě idylická londýnská předměstí,
která se opět ukážou být semeništěm podivností, nad nimiž zůstává rozum stát 
a při nichž tuhne krev v žilách. 
Překlad: Milan Žáček
Brožovaná, 144 stran, 179 kč, eAN: 9788025726112

https://www.kosmas.cz/knihy/244787/nejodlehlejsi-stanice/ 

Ben Aaronovitch 
NočNí kouzelNice
Druhý komiksový příběh ze světa Bena Aaro-
novitche Řeky londýna staví do popředí ruskou
čarodějku Varvaru Sidorovnu, kterou známe už 
z Prokletých domovů. To ona je noční kouzelnice.
Tedy alespoň jí byla během svojí služby Sovět-
skému svazu. Ale to je dávno. Teď má Peterovi
pomoci vyšetřit únos dcery ruského emigranta,
který nechal za zády Putinovo Rusko, sbalil prachy
a vypadnul… Jenže když vám unese dceru lešij,
pán lesů, jsou peníze k ničemu. Proto musí
nastoupit odborníci: Peter Grant a Thomas
Nightingale. A pochopitelně Toby. Jak se ukáže, je
celý případ daleko komplikovanější, takže se
můžete těšit nejen na svoje oblíbené hrdiny, ale
také na jejich arcinepřítele – Muže bez tváře. 

Překlad: Richard klíčník
Brožovaná, 128 stran, 298 kč, eAN: 9788025725603

https://www.kosmas.cz/knihy/248855/nocni-kouzelnice/

Zakoupit můžete zde

Zakoupit můžete zde
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Remigiusz Mróz
NENALEZENÁ
Deset let po zmizení své snoubenky je Damian
Werner přesvědčen, že už ji nikdy neuvidí. Jednoho
dne však nečekaně narazí na stopu ztracené dívky.
Kdosi vložil její fotografii na sociální síť Spotted.
Werner se zpočátku domnívá, že jde jen o náhodnou
podobnost, ale pak neznámý člověk nahrává další
fotku. Fotku, kterou udělal Werner sám jen pár dnů
před snoubenčiným zmizením – a kterou od té doby
nikomu neukázal.

„Kdo teď dívku prostřednictvím internetu hledá? 
A je to opravdu ona?"

Damian znal svou dívku od dětství, trávili spolu
každý den. Při hledání odpovědí na své otázky však
zjišťuje, že o ní nevěděl všechno...

Nenalezená je první polský psychologický thriller, 
který dosahuje úrovně světových bestsellerů.

Překlad: Petr Vidlák
Vázaná, 328 stran, 349 Kč, ISBN: 978-80-7498-290-3

https://www.dominoknihy.cz/napeti/nenalezenaZakoupit můžete zde

Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na dalších stranách

Kdybych ji požádal o ruku jen chvíli dřív, 

nikdy by se to nestalo. Nikdo by nás nenapadl. 

Já bych neskončil v nemocnici a ona by navždy

nezmizela 
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ČÁST 1
1
Kdybych ji požádal
o ruku o chvíli dřív,
nikdy by se to nesta-
lo. Nanapadli by nás,
já bych se neocitl
v nemocnici a ona by
navždy nezmizela
z mého života. Stačilo
třicet vteřin, možná
méně. Někdy však
stačí málo, aby jeden
okamžik člověku zni-
čil celý život. A abyste se na to, co z něj zbylo, snažili navždy
zapomenout. Mně se to ale nepodařilo. Donekonečna jsem si tu
událost přehrával v hlavě a přemýšlel, co by se stalo, kdybychom
vypili o jedno pivo méně, odešli z hospody dřív, nebo si nedali
cígo u řeky. Psychologové tomu říkají kontrafaktické myšlení,
které způsobuje vytváření alternativních scénářů událostí, k nimž
už došlo. Není to nijak vzácný jev a nemívá ani zásadní negativní
důsledky. Umožňuje se vyvarovat toho, abychom se v budoucnu
dopouštěli stejných chyb, občas dokonce umožňuje, aby se
člověk vzchopil, a dává mu pocit, že je pánem vlastního osudu.
V mém případě to však bylo úplně naopak. Upadl jsem do
deprese, měl jsem bolestný pocit viny a toho, že nijak nemůžu
ovlivnit, co se kolem mě děje. Neustále jsem si opakoval, že
stačilo, abych vytáhl zásnubní prstýnek o několik vteřin dřív. 
To jsem ale neudělal. Každý, i nejmenší krok onoho tragického
dne, a každé, i to nejméně důležité rozhodnutí nás přivedly k to-
mu, co se stalo. Sobotní večer před deseti lety začal úplně
obyčejně. Vyrazili jsme s Ewou do naší oblíbené hospody Hig-
hlander na opolském Starém Městě, v úzké uličce hned u řeky.
Chodili jsme tam často a ještě v dobách, kdy nám nemohli nalít
alkohol. Stejně často jsme sedávali na Popravišti, což bylo místo
na břehu řeky Młynówky, kam se scházelo po úzkých schodech
za hospodou. Nevím, proč se mu říkalo zrovna takhle. Slovo Po-
praviště někdo nasprejoval na malou zídku zhruba před deseti
lety, a rychle se tam ujalo jako název. Když jsme sešli dolů, Ewa
už něco tušila. Nemělo to ale nic společného se skupinkou mužů,
kteří zrovna v Highlanderu dopíjeli pivo. Dokonale mě znala
a musela si všimnout mé nervozity. Byli jsme spolu vlastně od-
jakživa. Okolnosti nás daly dohromady v osmdesátých letech,
když jsme oba běhali po sídlišti na ulici Spychalského ve čtvrti
Zaolzie, šťastní a bez obav z budoucnosti. Byli jsme nerozlučná
dvojice. Na základce jsme chodili do stejné třídy, poprvé se polí-
bili, když nám bylo deset – na schodišti u šaten. Na začátku střed-
ní školy jsme se spolu na školním výletě poprvé milovali. Před
vysokou si všichni mysleli, že to musí skončit. Ewa šla na tech-
niku a já na univerzitu. Podle známých jsme se měli stát oběťmi
naší nerozlučnosti, ale nestalo se to. Pronajali jsme si byt a začali
plánovat společnou budoucnost. Přišlo mi úplně přirozené, že se
brzy zasnoubíme. Možná ten den Ewa věděla, že to udělám.

Vybral jsem si Po-
praviště, protože to
bylo místo v Opoli,
kde jsme strávili nej-
víc času. Vykouřili
jsme tam tuny ciga-
ret, vypili hektolitry
levného vína a popr-
vé si tam dali trávu.
Kdysi to nebývalo ni-
jak romantické místo.
Jen obyčejný,  špina-
vý kus nábřeží, skrytý
ve stínu starého,
opuštěného stromu.

Když jsme se zasnoubili, vypadalo to tam už jinak. Popraviště se
stalo součástí takzvaných opolských Benátek, revitalizovaného
nábřeží, na němž vyrostla řada moderních pestrobarevných
domů, které stály téměř u vody. Popraviště bylo ideální. Alespoň
jsem si to myslel. Poklekl jsem před ní, a protože jsem se trochu
opil, nepřipadal jsem si úplně trapně. Ewa teatrálně zvedla ruku
a zakryla si ústa, čímž mi prozradila, že dobře ví, co mám v plánu.
Nasadil jsem jí prstýnek, políbili jsme se, objali a mlčeli. Byli jsme
si tak blízcí, že i ticho bylo tím, co nás spojuje, a ne propastí. Oba
jsme se cítili šťastní. Topili jsme se v naší lásce a bezstarostnos-
ti. Vzal jsem Ewu za ruku a vystoupali jsme po schodech k ho-
spodě a malému parkovišti. Chvíli předtím, než jsme prošli dveřmi
Highlanderu, vyšlo z hospody několik mladíků. Byli hodně opilí,
hluční a měli co dělat, aby se udrželi na nohou. Nijak nás to
nezneklidnilo, v podstatě to byl typický obrázek opolské sobotní
noci. Za chvíli se to však změnilo. Jeden z nich se na Ewu podí-
val a ztichl. Vypadal, jako by se ocitl v oku hurikánu. Kámoši do
něj strkali, křičeli na něj, ale on jen nehybně stál a zíral na mou
snoubenku. „Kurva…“ řekl. Neustále se v myšlenkách k tomu
okamžiku vracím, k tomu pohledu a hlasu. Jsou pro mě stejně
zamlžené jako tehdy, kdy jsem Ewu pevněji objal a přidal do
kroku. Ten, který promluvil, nám zastoupil cestu. Kámoši se na něj
nechápavě zadívali, ale hned se postavili po jeho boku. „Děje se
něco?“ zeptala se Ewa. Teď vím, že jsem to měl říct já. Zaměřit
jejich pozornost na sebe. Možná by to dopadlo jinak.
A možná taky ne. „Hm,“ zamručel jeden z nich. Ostatní ztichli
a zvážněli, všichni najednou hleděli na mou snoubenku a já jsem
se nervózně rozhlížel. Ale nikde nikdo. O kousek dál, na náměstí,
bylo určitě lidí dost, ale u řeky ani noha. Ewa řekla jen „sorry“
a snažila se projít, ale oni se nehnuli. Zastavili jsme se těsně
u nich a já měl strašný strach. „O co jde?“ zeptal jsem se. „O to,
že jste tam dole něco nechali,“ odsekl nejmohutnější z nich
a ukázal na schody. Ostatní nebyli nijak velcí, ale nemělo to
žádný význam. Bylo jich pět, a já jen jeden. I kdybych každý den
zápasil v MMA, nezvládl bych je. Potvrdil mi to hned první úder.
Byl hnusný, typický pouliční, ale tak nečekaný, že mě skoro zabil.
Udeřil ten nejsilnější z nich. Slyšel jsem, že Ewa něco vykřikla, ale
mně hlasitě hučelo v hlavě, takže jsem nedokázal rozpoznat, co
říká. Popadli nás za bundy a odtáhli k Popravišti. ..

Pro ty, kteří vědí, že nejhlasitějším
křikem je mlčení.
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Milí čeští čtenáři, dovolte mi, abych se vám představil.
Jmenuji se Remigiusz Mróz.

Narodil jsem se 15. ledna 1987 ve městě Opole. Měl jsem
pěkné dětství, strávil jsem ho hraním fotbalu na betonovém
hřišti a sledováním amerických seriálů z osmdesátých let.
Ani můj další život nebyl špatný, i když se mnohé změnilo. 
V televizi běžely devadesátkové seriály, já jsem dokončil
gymnázium a opustil rodné město pro Varšavu, která mě
přijala velmi vlídně, což jsem jí oplatil stejnou mincí. Po
absolvování Akademie Leona Koźmińského jsem tedy ještě
zůstal a svůj prodloužený pobyt jsem přetavil v další studi-
um, tentokrát doktorské.
Dnes bydlím v malém městě u Opole a stal se ze mě...
řekněme obyčejný chlap, který denně napíše deset až
patnáct stran textu a naběhá nějakých sto kilometrů týdně.
Můj každodenní program je téměř neměnný: ráno vstanu,
dopoledne udělám korektury včera napsaného, jdu si
zaběhat, najím se, zhruba do půlnoci píšu a pak si sednu 
s dobrou knihou do pohodlného křesla a odpočívám.
Ano, snadno byste mě mohli začít podezřívat, že trpím
chronickým writing blitzem. Napsal jsem třicet románů a pra-
cuji na dalším. A užívám si ho stejně jako ten první. Doufám
tedy, že Nenalezená, můj první překlad do češtiny, bude 
v Česku stejně úspěšná jako u nás v Polsku, kde už pár dní
po vydání vystřelila na první příčku žebříčku bestsellerů.

Množství překladů není ještě známkou úspěchu
knihy, ale přinejmenším ho předjímá. Váš román
Nenalezená nedávno vyšel v USA, Německu a nyní
ho nakladatelství Domino uvádí na český trh.
Chystají se vydání v Srbsku a v Bulharsku.  
Nejnovější akvizicí je zájem japonského vydavatel-
ství Shogakukan. V čem vidíte příčinu takového
úspěchu?
Na to se těžko odpovídá. Mohu usuzovat pouze ze
zahraničních recenzí a ohlasů. Pro lidi je stále aktuální
téma domácího násilí. Shodují se také v tom, že se mi
podařilo věrně popsat emocionální stavy ženy – oběti
domácího násilí. Pečlivě jsem studoval, jak žena vnímá
eskalaci útoků, jak se to promítá do jejího povědomí 
a strachu ze stále se opakující brutality. Píši v první
osobě a snažím se vyhýbat sentimentu. 
Někteří recenzenti přirovnávají váš román k nej-
lepším hollywoodským scénářům…
A dodávají, že jen konec může být trochu zklamáním.
Nikdy jsem však nesliboval, že příběh šťastně skončí
nebo že se budu podbízet čtenářovým očekáváním.  
Můžete prozradit, co chystáte dalšího?
Mám nápady na nové série. A vím, že stále budu
vycházet ze  současných událostí. 
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Bea Uusma
exPedice
můj milostný příběh
V červenci 1897 vzhlíželo Švédsko a s ním celý svět 
k severnímu obzoru. Kdesi nad Špicberky se do
vzduchu vznesl balon, který měl dopravit tříčlennou
pionýrskou expedici inženýra Andréeho na místo, kam
dosud lidská noha nevkročila. Senzační nápad dobýt
severní pól s pomocí balonu však skončil tragicky.
Osud tří odvážných mužů skryl věčný sníh a tajemství
vydal až po dlouhých třiceti letech. Otázky ale
zůstávají dodnes. Proč polárníci zemřeli? K čemu
došlo na Bílém ostrově? Švédská spisovatelka a lé-
kařka Bea Uusma se vydává po stopách expedice až
tam, kde všechno skočilo, a na stránkách faktografic-
kého románu propojuje minulost s přítomností. Příběh
novodobé autorčiny výpravy doprovází dobové
fotografie a autentické zápisky polárníků. 
Výtvarnici, která nemá ráda zimu, natolik zaujme

tajemný osud polární expedice, že vystuduje medicínu a vydá se na vlastní pěst po jejích
stopách. Kniha plná textu, fotografií, ledu a vášně. 
Překlad: Helena Stiessová
Vázaná, 320 stran, 398 Kč, eAn: 9788025724613

https://www.kosmas.cz/knihy/226535/expedice/

A. G.  Riddle
PAndemie
Loď pobřežní stráže Spojených států objeví na dně
Severního ledového oceánu vrak ponorky, která nenese
jakékoli výsostné znaky a neodpovídá žádnému oficiálně
registrovanému plavidlu. V jejím nitru jsou následně
nalezeny důkazy vědeckého pokusu, který od základů
změní naše chápání lidstva. doktorka Peyton Shawová,
epidemioložka amerického ministerstva zdravotnictví,
patří mezi špičkové odborníky zasahující proti novým
nemocem po celém světě. Jde o samotářskou a ne-
bezpečnou práci, v níž je jen otázkou času, kdy narazíte
na protivníka, který bude nad vaše síly. Obávaná chvíle
možná nastala ve chvíli, kdy Peyton v odlehlé keňské
vesnici dochází při hledání původu nového smrtícího
onemocnění k závěru, že jde pouze o předehru ke spiknutí
s dalekosáhlými následky.
desmond Hughes procitne v berlínském hotelovém poko-
ji, aniž by tušil, jak se do něho dostal. na podlaze nalezne

mrtvého zaměstnance bezpečnostního oddělení nadnárodní farmaceutické korporace. na
útěku před policií se ke své hrůze dozvídá, že má nejspíš na svědomí právě probíhající
pandemii – a je také asi jediným žijícím člověkem, který ji dokáže zastavit.
Překlad: daniela Orlando
Brožovaná, 650 stran, 398 Kč, eAn: 9788025726136

https://www.kosmas.cz/knihy/244781/pandemie/
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Rainer König-
Hollerwöger
MetaMoRfózy
v Česko-
Rakouských
vztazích očima
pamětnice 
holocaustu 
autor se pokouší pomocí empatie a důrazu
na citlivost vědomí stavět mosty mezi
Českou republikou a Rakouskem, různými
kulturami, vědeckými přístupy a umělec-
kými výrazy. 
Rok 2018 nám připomíná více než jiné
roky, jaké události vedly k rychlé degra-
daci evropských demokracií. Je to také 80
roků od tzv. Říšské křišťálové noci, noci
pogromů z 9. na 10. listopadu 1938 v naci-
stické „Velkoněmecké říši“, k níž tehdy už
patřilo Rakousko a od Mnichovské dohody
z 29. na 30. září 1938 tzv. Sudety v Česko-

slovensku. Byly páchány žhářské útoky na všechny synagogy, modlitebny a instituce, ničeny
židovské hřbitovy, byty a obchody, Židé byli pronásledováni, týráni a vražděni, zatýkáni 
a odváženi v prvních transportech do koncentračních táborů. Idea antisemitismu z novin,
rozhlasu a Hitlerovy knihy „Mein Kampf“, jež byla od roku 1933 šířena nenávistnou pro-
pagandou, pokročila ke konkrétní destrukci a násilí. 
V interdisciplinárním evropském projektu zahájeném roku 2013 pracuje vídeňský autor,
kulturní filozof, sociolog, historik a umělec s pamětnicí holocaustu erikou Bezdíčkovou 
z Brna, pořádá s ní vystoupení v Rakousku a jako vedoucí vědecko-výzkumného institutu IPS-
Wien se od roku 2006 angažuje i v České republice. Jeho kniha umožňuje hluboký vhled do
psychických, mentálních, společenských a kulturních procesů minulosti i přítomnosti. Přitom
využívá koncertní pianista, varhaník a skladatel kromě literárních možností i ty hudební, jimiž
propojuje města, země a kultury. Jako historik Rainer
König-Hollerwöger poukazuje na to, že za různými
společenskými maskami se v dějinách odvíjí dynamické
procesy. K destruktivním tendencím, při nichž jsou
oživovány předsudky a vyvolávány pocity ohrožení, patří 
i antisemitismus, dodnes živý, ba sílící. 

Kniha je věnována paní erice Bezdíčkové.
V r. 1944 byla rodina v rámci rasových zákonů odsunuta do
osvětimi, kde zahynuli oba rodiče i většina širší rodiny.
Po přesunech do dalších pracovních táborů v Německu
utekla mladá dívka z pochodu smrti a po válce se mnoho
měsíců bezprizorná toulala evropou.

https://www.kosmas.cz/knihy/250067/metamorfozy-v-cesko-rakouskych-vztazich-ocima-pametnice-holocaustu/
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Erika Bezdíčková
Znovu se mi nedostává slov Znovu se mi
nedostává slov. Nejútěšnější bylo pro mne
po válce mlčení. Nechtěla a nemohla jsem
hovořit o prožitém. Chyběla mi slova. Kdo
by také uvěřil čtrnáctiletému děvčeti
vyprávění o tom, co nedokázalo pojmeno-
vat. Také dnes cítím nad knihou Rainera
Königa-Hollerwögera stud, protože stejný
osud potkal statisíce dalších obětí holo-
caustu. Sama sebe jsem pochopila poté,
co jsem četla knihu Prima Leviho Potopení
a zachránění, ve které píše: „My, kteří
jsme přežili, tvoříme výjimečnou a navíc
nepatrnou menšinu (…) Díky obratnosti
nebo štěstí jsme se nedotkli dna. Kdo se
ho dotkl, kdo spatřil Gorgonu, se nevrátil,
aby vyprávěl, nebo se vrátil němý.” 
O konec mého dlouhého mlčení, jak jsem
nazvala i svou knihu, se zasloužil Simon
Wiesenthal, který mi při náhodném setká-
ní naléhavě promluvil do duše a vysvětlil,
že je mou povinností o holocaustu hovořit
jménem šesti milionů Židů, kteří zahynuli,
kteří nemohou svědčit a vyprávět o všech
zločinech spáchaných nacisty, protože jen
tak mohu varovat před zlobou, která by se
mohla kdykoli opakovat. Trvalo ještě
dlouho, než jsem dokázala o prožitém na-
psat a vyprávět. Nejprve svému muži 
a svým dětem. Poté, co vyšla moje kniha 
a přicházela pozvání z vysokých a střed-
ních škol, jsem pochopila, že mladí lidé se
o holocaust zajímají, že chtějí slyšet
autentické svědectví. Od té doby jsem se
začala scházet se studenty nejen v Česku,
posléze i v Německu a nyní také v Ra-
kousku. Na knihu o sobě pohlížím s roz-
paky a znovu se mi nedostává slov, jak ji
komentovat. Vím však, že v současné, zno-
vu rozbouřené době je třeba varovat nejen
před antisemitismem, ale před nesnášen-
livostí a nenávistí vůbec.

Erika Bezdíčková, Brno, leden 2018

Sféry Eriky a její matky
Když píšu knihu o paní Erice Bezdíčkové a svých zážitcích, jež jsem
s ní získal během našeho evropského na podzim 2013 zahájeného
projektu Pronásledovaní – zmizelí – hledaní... institutu IPS-WIEN, pak
bych chtěl začít tam, kde bývá Erika nejraději, kde se cítí dobře, kde
pociťuje nekonečný zdroj Duchem naplněného života, radosti, kde
může zakusit hojivé účinky času, ba vlastní terapii: je to moře 
v Řecku, moře v Izraeli. Neboť přesně takové moře, nezachytitelné ve
svém nekonečném pohybu, jež nelze přinutit k mlčení či klidu, je jako
ono nezapuditelné dění v Eričiných vzpomínkách, jež zažila 
a vytrpěla jako dítě bez matky a otce v koncentračním táboře Osvětim
a dalších třech.

Osobní zkušenosti Eriky Bezdíčkové 
s psychoterapeutickými metodami
Erika mi během našich společných projektů opakovaně sdělovala svůj
osobní názor na psychoterapii. Při jedné z diskusí mi řekla: „Touto
možností jsem se opravdu zabývala, protože vzpomínky na holocaust
se mi vždy znovu vracejí. Jednou se mi dostala do rukou kniha, v níž
mladá žena, dítě rodičů přeživších silná traumata, popisuje, jak těžké
bylo její dětství s rodiči, kteří své zkušenosti nezvládli. Ptala jsem se
svých dnes již dospělých dětí, jak tuto zkušenost z mého dřívějšího
života vnímají. Řekli mi, že je pro ně již samozřejmostí přijímat můj
občasný smutek a nervozitu bez vnějších podnětů. Po nějaké době
jsem jela do Prahy na setkání skupiny přeživších s terapeutem.
Rozhovory v tomto kruhu i reakce terapeuta na mne působily
nevhodně a docela mne vykolejily; tuto zkušenost jsem již nikdy
neopakovala. Moje dcera, lékařka, mi pak domluvila schůzku s psy-
chologem, který se bohužel nedokázal vžít do mých pocitů, spíše se
mnou hovořil o svých problémech. Obdobné zkušenosti jsem pak
měla i se svým známým, psychiatrem. Už na mě proboha prosím 
s ničím takovým nechoďte! Po těchto zážitcích se dalším pokusům
nepropůjčím. Pochopila jsem, že nikdo se nedokáže zcela vžít do
situací těch, kteří holocaust v koncentračních táborech zažili, co vi-
děli… bezpočtukrát přihlíželi smrti, aniž mohli komukoli pomoci.” 
V našem rozhovoru u ní doma se dotkla také otázky své vlastní smrti:
„Někdy mám pocit, jak by to bylo nádherné, kdybych už nežila.” Co ji
tedy posiluje, co jí dodává odvahy k životu, stále tak intenzívnímu, co
ji tak duševně podněcuje, že překonává někdy silnou fyzickou bolest?
Její takřka analytická, krátká odpověď: „Co musím je neustále něco
dělat. Ještě do minulého roku jsem pracovala jako redaktorka we-
bových stránek brněnské Židovské obce, stále se ještě snažím psát 
a v rámci svých možností také redigovat, překládat a přednášet o své
zkušenosti na školách, vzdělávat se. Je to pro mne zadostiučinění.”
Eričinu činorodost oceňují i její blízcí - manžel, tři děti, vnoučata 
a mnoho přátel. Je to stále ta její vůle aktivně utvářet vlastní život,
jakou známe z její knižní autobiografie. Je-li pro nemoc nucena delší
dobu odpočívat, bez možnosti vyjít ke svým přednáškám či za jinou
prací, připadá si pak jako ve vězení. V takových chvílích ji uklidňuje
poslech staré klasické hudby, až po orchestrální skladby Gustava
Mahlera. Hudba působí na její duši harmonicky. Uznale hovoří Erika 
o Sigmundu Freudovi, zakladateli psychoanalýzy: „Obdivuji ho jako
člověka, který dokázal pomocí sugesce lidi usměrnit.” Pro ni osobně
je však nepředstavitelné, že by ležela na jeho gauči. Pokud by se
Erika měla vydat do minulosti, pak nikoli proto, aby se při tomto proce-
su podrobila psychoanalýze nebo psychoterapii. Její vnitřní touha je
jiná: „Chtěla bych zpátky do minulosti. Pokud by mne někdo mohl
uvést do stavu, ve kterém je možné se vrátit v čase, toužila bych po
setkání se svou maminkou a tatínkem.” 



Vztah k Simonu Wiesenthalovi 
Se Simonem Wiesenthalem jsem koncem 90. let, po několika návštěvách v jeho kanceláři a archívu, navázal
hluboký lidský vztah. Doprovázel jsem tam mladé lidi, kteří v důsledku náhlé tragické životní situace 
v rodinném prostředí byli vystaveni neonacistickým a dalším radikálním manipulacím. Sídlil od začátku 60.
let poblíž Dunajského kanálu, kde do roku 1948 stál v té době již válkou poničený hotel Metropol, v roce
1938 zabavený Reinhardem Heydrichem pro gestapo, jež tu zřídilo největší popraviště ve Třetí říši, „obslu-
hované” plnými devíti stovkami zaměstnanců kriminální policie. Stalo se obávaným místem, kde příslušníci
SS prováděli nelidské výslechy, které někdy vedly až k sebevraždám. Wiesenthal na moje svěřence za-
působil svou srdečností a smyslem pro humor a napomohl tak k jejich obratu od světonázorových scestí. 
V Rakousku ho přitom po celá desetiletí prezentovali jako nemilosrdného, fanatického, stihomamem po-
sedlého lovce nacistů. Erika se před řadou let zúčastnila tiskové konference Simona Wiesenthala. Na svých
přednáškách mladým lidem i dospělým posluchačům vždy vypráví o jejich prvním setkání. „S napětím jsem
poslouchala jeho přednášku o odhalování nacistických zločinců. Po skončení diskuse mne Simon Wiesen-

thal oslovil a zeptal se, zda i mne zasáhnul holocaust. Ve svém údivu jsem v první chvíli nevěděla, jak stručně odpovědět. Všimnul si mých
rozpaků a řekl, že během přednášky a následné diskuse poznal, že mě toto téma zcela niterně oslovuje. Pověděla jsem mu, že mám za
sebou Osvětim, kde jsem se ocitla jako dítě a přišla tam o celou rodinu. Poté se bez okolků zeptal, zda o strašných letech nacismu někdy
vyprávím. Mlčela jsem, ale přesvědčil mě jeho další argument, že povinností přeživších je vydat o tom svědectví, protože šest milionů
zavražděných Židů už může jenom mlčet. Jeho slova jsem si vzala k srdci a po návratu domů jsem si uvědomila, že jsem dosud opravdu
jenom mlčela.” Tak vznikla kniha Moje dlouhé mlčení. Zájem o ni mají zejména mladí lidé po Eričiných školních přednáškách. V češtině se
kniha dočkala již svého čtvrtého vydání. Erika za tento úspěch vděčí Simonu Wiesenthalovi a jeho statečnosti.

Gmunden na Traunském jezeře 
Erika poprvé stála na
středomořsky působící
esplanádě v Gmundenu
na Traunském jezeře 
v Horním Rakousku.
Jedná se o velmi svéráz-
né jezero v oblasti tzv.
Solné komory. Nad pro-
táhlou východní zales-
něnou stranou zvanou
Grünberg se vypíná 1700
metrů vysoký Traunstein
se strmými skalními úte-
sy. Blankytně modrá vo-
da zrcadlí v duhových tónech mraky a sluneční svit, které
zahalují mystický traunský kostel a bývalý klášter. Po
několika měsících na prahu léta se pak uskutečnily dvě
větší besedy na školách, které nás zavedly opět do
Gmundenu, kde jsme se ubytovali v hotelu na břehu
jezera s výhledem na úchvatnou, mírem dýchající krajinu.
Odpoledne po našem příjezdu jsem však přišel se špatnou
zprávou: můj vůz, kterým jsme ujeli stovky kilometrů 
z Brna, nelze nastartovat. Když jsem se po dosti dlouhé
době s opraveným autem vrátil z autodílny, spatřil jsem 
v Eričiných očích strach. Když jsme posléze seděli na
terase, pochopil jsem, že dlouhé čekání jí připomnělo jiné
beznadějné chvíle, kdy se nikoho nedočkala. Uprostřed
léta jsme v Městském divadle v Gmundenu vystupovali 
s naším společným programem Tři hvězdy na nebi. Tři
hvězdy, to je pohádka, kterou si Erika vybájila poté, co ji
Josef Mengele při selekci poslal na stranu života a milo-
vanou maminku na stranu smrti. Ve svém smutku a bez-
radnosti si pod širým nebem našla na nebi tři hvězdy. Jako
by je poslala maminka se vzkazem, že pokud svítí, žije
také ona a tatínek. Den po našem vystoupení v Městském
divadle jsme se společně s Eričiným manželem Pavlem
vydali na velkou okružní jízdu po jezeře na parníku Gisela
nazývaném ,stará dáma´.

Fuga Erika
Jako červená nit prolíná mojí vědeckou,
filozofickou, uměleckou a kulturní prací
fuga jako obsah, forma a metoda. Jako
klavírista jsem komponoval již v mládí své
první „FUGY”. Když jsem se seznámil se
světoznámou básni Fuga smrti židovského
básníka Paula Celana (1920 – 1970),
uvědomil jsem si, že forma fugy může být
využita v literární tvorbě pro dramatické
sdělení. Od raného mládí začal autor pojí-
mat fugy jako básně. Jeho první publiko-

vaná fuga je otištěna i v jeho knize Erotické probuzení smyslů člověka ve
slunečném i měsíčném období. V básni Fuga Erika je vedoucím hlasem
samotné třináctileté dítě Erika; zaznívá při pronásledování její rodiny, její
deportaci a zavraždění rodičů v koncentračním táboře Osvětim–Březinka
opakovaně jako „dux” dramatické básně.

Pro mne je Erika láskou inspi-
rovanou osobností, která se svým
působením věnuje osvětě i mimo
náš společný evropsko-mezinárod-
ní projekt. V ní žije a svítí nikdy
nezhasínající světlo její maminky
jako most mezi duchem světa 
a světem jejich smyslů. Uprostřed

útrpných zážitků ve vyhlazovacím táboře Osvětim – Březinka a tří dalších
koncentračních táborech se ponořila ve své mladistvé, spíše dětské mysli,
do duchovních sfér své maminky, která pro ni byla ve dne v noci přítomná.
Nejde přece o to, zda se držíme správné doktríny, ale jak ji – myšlením,
slovy i skutky – naplňujeme. Podobně jako když v Lessingově podobenství
o zázračném prstenu soudce doporučil bratrům: „...ať věří každý, že jeho
prsten bez pochyb je pravý. – Možná, že už otec nechtěl ve svém rodě trpět
déle tyranství jednoho prstenu! – A jistě, že vás všechny tři měl rád a stejně
rád: když nechtěl dva z vás odstrčit, jen aby přál jedinému z vás. – Ať usilu-
je s neúplatnou láskou každý z vás o jeho lásku prostou předsudků! Ať 
o závod se snaží každý z vás, aby ve svém prstenu sám objevil moc dra-
hokamu! Pomozte té síle mírností a svou snášenlivostí a nejvroucnější
oddaností k Bohu!”



Pět příběhů z československé
minulosti: 
pohled z dnešní Ameriky
Když John Updike vyslal svou románovou postavu spisovatele Henryho
Becha do Prahy 80. let, ubytoval ho v reálné rezidenci amerického
velvyslance. Zcestovalý Bech obdivně označil reprezentativní bu-
benečskou vilu za „poslední evropský palác“. Toto označení teď použil
Norman Eisen (1960) v titulu své prvotiny, vydané v září nakladatelstvím

Crown (Poslední palác: Evropa v bouřlivém století – pět osudů a jeden legendární dům). Připomeňme, že Eisen sloužil
jako velvyslanec Spojených států v České republice v letech 2011–2014. 
První z pěti lidských příběhů patří českému velkopodnikateli Otto Petschkovi (1882–1934), který si po první světové válce
spočítal své ztráty a zisky a rozhodl se pro stavbu opulentního rodinného sídla ve stylu francouzského neobaroka. Netušil,
že pět let po dostavbě nečekaně zemře a že v roce mnichovského diktátu bude jeho početná rodina donucena natrvalo
emigovat do zámoří. 
Kontrapunktickou postavou v galerii československo–židovských osudů je v Eisenově dokumentární kronice jeho matka,
která byla spolu s ostatními nemajetnými obětmi holokaustu ze slovenských Sobranců odsunuta v roce 1944 do
Auschwitzu. Na rozdíl od ostatních členů rodiny věznění v koncentračním táboře přežila a usadila se ve Spojených státech.
Za protektorátu bubenečskou vilu obýval mj. gen. Rudolf Toussaint (1891–1968), zplnomocněnec wehrmachtu v Praze.
V roce 1945 vedl jednání s vůdčími osobami Pražského květnového povstání. Z československého vězení byl propuštěn
v roce 1961. 
Závěrečné kapitoly nabízejí pohled na československý poválečný vývoj. Jejich protagonisty jsou dva američtí velvyslanci
obývající někdejší Petschkovu vilu: Laurence Steinhardt (1892–1950) a Shirley Temple Blacková (1928–2014).
Prostřednictvím četných životopisných detailů – s důrazem na jejich pražské působení – autor nahlíží na poznovu aktuální
konflikt autoritářství a demokracie, pravdy a lásky v bolestném zápase se lží a nenávistí. Než ho prezident Barack Obama
vyslal do Prahy, Eisen sloužil v Bílém domě jako jeho právní poradce pro otázky etiky. Dnes ho americká veřejnost zná
jako výmluvného představitele protitrumpovské opozice. Autor zdůrazňuje, že knihu psal jako nekompromisní obhajobu
liberální demokracie. 
Přestože je Eisen profesí právník, kniha je překvapivě čtivá. Nabízí množství odkazů na historické prameny pocházející
z více než třiceti archivů, desítek rozhovorů a studia literatury. Podrobný soupis pramenů je k dispozici na autorových we-
bových stránkách: https://www.normaneisen.com/.
Stanislav Perkner, mimořádný zpravodaj Deníku KNIHY v USA



Programy v salonku 1:
Pátek 5. října
10:05 Úvodní tisková konference.
10:45 Eva Tvrdá: Města v Českém Slezsku. 
Města jako nositelé zvláštností málo známé
oblasti České republiky. Pořádá nakladatelství
Littera Silesia.
11:30 Radek Malý, laureát i porotce ceny Jiřího
Ortena. Pořádá Svaz českých knihkupců 
a nakladatelů.
12:15 Petr Fiala: Jak uvařit demokracii. Novou
knihu pokřtí starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl.
Pořádá B&P Publishing.
13:00 Křest a představení knihy Kdo je tady
cizincem, kterou autor Petr Samojský doprovodí
hrou na sitár. Pořádá Obec širšího společenství
českých unitářů. Následuje autogramiáda u stánku
č. 143.
13:45 Pavao Pavličić: Dixieland – prezentace
chorvatského románu z nakladatelství Runa.
14:30 Jiří Padevět: Ostny a oprátky – autorské
čtení z knihy, v níž se prolínají velké a malé
dějiny. Pořádá nakladatelství Host.
15:15 Michal Sýkora: Pět mrtvých psů. Prezentaci
nové české detektivky pořádá nakladatelství Host.
16:00 Michal Hvorecký: Troll. Autorské čtení 
z mrazivého slovenského románu pořádá naklada-
telství Argo.
16:45 Sabine Dittrich: Potomci mlčení. Setkání 
a beseda s německou autorkou o cestě do minu-
losti vlastní rodiny a o vině, pomstě a odpuštění.
Pořádá nakladatelství Mladá fronta.
17:30 Irena Dousková: Rakvičky. Setkání s oblíbe-
nou autorkou pořádá Druhé město.

Sobota 6. října
9:00 Vyhlášení vítězů soutěže O cenu Františka
Drašnera. Pořádá Okrašlovací spolek
Budoucnost.
9:45 Americká historička Mary Heimann hovoří 
o své knize Czechoslovakia, the state that failed
(Československo, stát, který selhal).
10:30 Sofia Andruchovyč, Petr Kalina: 
Felix Austria – překladatelské čtení z pozoruhod-
ného ukrajinského románu. Pořádá nakladatelství
Větrné mlýny.
11:15 Jaroslav Velinský: Legenda české detek-
tivky se vrací. Pořádá Mystery Press.
12:00 Petra Dvořáková: Dědina. Novou knihu
představuje nakladatelství Host.
12:45 Mariusz Surosz: Ach, ty Češky – české
setkání s polským spisovatelem a novinářem
pořádá Mladá fronta. Osm žen, osm příběhů,
typických pro československé dějiny 20. století.
13:30 Český hlas z Rumunska: Básník 
a překladatel Mircea Dan Duta.
14:15 Děti a tvůrčí psaní. Besedu o tom, jak
poznat v dítěti talent k psaní a podpořit ho a jak
psaní rozvíjí v dětech další zajímavé schopnosti 
a dovednosti pořádá nakladatelství MÁM TALENT.
15:00 Pavel Kořínek – Lucie Kořínková: Punťa.
Zapomenutý hrdina českého komiksu (1934-1942)
– prezentaci knihy pořádá nakladatelství
Akropolis.

Programy v salonku 2
Pátek 5. října
11:00 Samostatnost 1918: společné polsko-
česko(slovenské) století 
Prezentace vydavatelského cyklu Samostatnost
1918, který reflektuje století Polska a
Československa a jejich společné i rozdílné dějiny.
Do letošního podzimu vyšlo v sérii jedenáct knih,
na jejich vydání se podílí Polský institut v Praze,
Instytut Książki a vybraní čeští nakladatelé.
Pořádá Polský institut.
11:45 Jak se rodí kniha? Hravě! Interaktivní
tvořivá dílna jak vzniká kniha krok za krokem 
a autorské čtení knihy s hudebním doprovodem.
Pořádá nakladatelství Elmavia a autorky knihy
Pohrátky.
12:30 Jana Čeňková (FSV UK): Kulturní a literární
časopisy v meziválečné době – prezentace části
knihy z nakladatelví Academia.
13:15 Václav Maria Havel: Mé vzpomínky.
Představení memoárů V. M. Havla s důrazem na
unikátní obrazový doprovod knihy. Pořádá
Knihovna Václava Havla.



14:00 Michaela Závodná: Železnice – dopravní
tepny nové republiky. Přednášku pořádá
Ostravská univerzita.
15:30 Viktor Horváth: Můj tank – prezentace knihy
pozoruhodného maďarského autora. Pořádá
nakladatelství Větrné mlýny a Maďarský institut 
v Praze.
16:15 Alena Mornštajnová: Hana. Setkání 
s autorkou jedné z nejúspěšnějších českých knih
pořádá nakladatelství Host.
17:00 Littera Astronomica – předání ceny 
a přednáška laureáta. Pořádá Česká
astronomická společnost.
Sobota 6. října
9:15 Pověsti z Vysočiny – třetí díl. Představuje
nakladatelství Novela bohemica.
10:00 Publikace a průvodce Národního
památkového ústavu.
10:45 Jan Opatřil: Kapřík Metlík. 
Představení dětské knihy.
11:30 Radim Uzel. Setkání s oblíbeným autorem
pořádá nakladatelství Epocha.
13:00 Josef Haslinger: Jáchymov. Beseda 
s rakouským autorem a bývalým předsedou
německého PEN klubu nejen o jeho knize
Jáchymov. Prezentaci audioknihy pořádá naklada-
telství Tebenas.
13:45 Anton Hykisch: Milujte královnu a Věřte
císaři. Setkání s legendárním slovenským autorem
pořádá nakladatelství Host.
14:30 Viktorie Hanišová: Houbařka. Setkání 
s knihou a autorkou pořádá nakladatelství Host.
15:15 Pavel Lebduška: Dobrodružství slimáka
Ludvíka. Prezentaci detektivně-špionážního
thrilleru a zároveň pohádkového příběhu pro malé
i velké pořádá nakladatelství Šuplík.

Programy v prostoru PEN
Pátek 5. října
10:30 Jana Hochmannová: Co dělat, aby nám
bylo hezky… třeba číst poezii.
11:00 Zdeněk Geist. Představení knihy Život za
První republiky a audioknihy Buďme gentlemany,
načtené Martinem Stránským. Pořádá nakladatel-
ství Jihlavské listy-Parola.
11:30 Jana Vejsadová: Trénink paměti pro
nevidomé a slabozraké. Knihovna a tiskárna K. E.
Macana spolu s havlíčkobrodskou autorkou Janou
Vejsadovou představí novou zvukovou knihu.
12:00 Ladislav Svoboda, Aleš Veselý, Elisabeth
Zeilinger: Jan Antonín Venuto a jeho dílo.
Prezentaci unikátní knihy pořádá Galerie
výtvarného umění Havlíčkův Brod.
12:30 Vít Vlnas představuje knihu Tváří v tvář –
Barokní portrét v zemích Koruny české. Pořádá
Moravské zemské muzeum.
13:00 František Hladík: Pověsti z Pohledu a okolí.
Divadelní prezentaci knihy pořádá nakladatelství
Petrkov. Vystoupí dětský dramatický kroužek
Pokustón Pohled.
14:00 Daniela Šafránková: Fína. Představení nové
knihy pořádá nakladatelství Argo.
14:30 Denis Peričić: Až na krev. Knihu pozoruhod-
ných chorvatských povídek představuje naklada-
telství Altenberg.
15:00 Jitka Neradová: Doskočiště protektorát.
Pozoruhodnou audioknihu představuje nakladatel-
ství Tebenas.
15:30 Lásky a lijavce. Vzpomínky Antonína
Přidala představuje editorka Olga Jeřábková.
Pořádá B&P Publishing.
16:00 Danka Šárková. Křest knihy Příběhy na
lehátko.
16:30 Michal Šanda čte z knihy Údolí.
17:00 Boris Pralovszký: Nohama napřed.
Nakladatelství Šulc-Švarc 
17:30 Refrény času. Prezentace antologie
současné české a slovenské poezie. 
Sobota 6. října
9:30 Abhejali Bernardová: Sedmička oceánů.
Abhejali jako 10. člověk a 4. žena na světě
přeplavala sedm obtížných průlivů, mezi nimi
např. kanál La Manche či Kanál kostí. Povídat
bude o překonávání hranic a o meditaci, představí
přitom nové vydání titulu Meditace. Pořádá nakla-
datelství Madal Bal.
10:00 Beseda se Zdenou Mašínovou. Pořádá
Kartuziánské nakladatelství.
11:00 Jana Richterová: Plody dozrály, přichází
Hostina. Představení závěrečného dílu magicko-
realistické pentalogie pořádá nakladatelství Kruh.
Knihu pokřtí Františka Vrbenská. (a další....)



Program ve spolupráci s Americkým centrem v projektu
Česko-americké století: 100 let událostí, 1000 myšlenek
18.00  Promítání filmu a diskuze | Americké centrum
A More–or Less–Perfect Union
Režie | James Gabbe USA. Vstup volný

20.00  Divadelní představení | Dejvické divadlo
Ucpanej systém | Irvine Welsh 
Podle povídek z knihy a scénáře k filmu Acid House Irvina
Welshe za osobní účasti autora
Hrají | Ivan Trojan, Václav Neužil, Miroslav Krobot, Martin
Myšička, Jaroslav Plesl, Hynek Čermák, Klára Melíšková,
Lenka Krobotová a další
Režie | Michal Vajdička
Na tuto akci se nevztahuje celofestivalový voucher.
Vstupenky k prodeji samostatně na portálu GoOut.cz 
a na pokladně Dejvického divadla. 

16.00   Autogramiáda Irvina Welshe | Knihy Dobrovský
20.00 Slavnostní zahájení 28. ročníku mezinárodního
Festivalu spisovatelů Praha
Rezidence primátora hlavního města Prahy 
Pouze na pozvánky 

17.00  Autorská čtení | Hlavní sál Senátu PČR
Ana Luísa Amaral Portugalsko | uvádí Marie Iljašenko ČR
Petr Hruška s hudebním doprovodem Yvetty Ellerové ČR |
uvádí Jan Němec ČR 
20.00  Galavečer | Hlavní sál Senátu PČR 
Zahajovací řeč Michaela Marche, prezidenta Festivalu
spisovatelů Praha
Videoprojekce PWF 2018
Performance Živé zlo VJ Kopeckého
Hudební doprovod Joe Karafiát & Helen Rock
Autorský večer s Irvinem Welshem Velká Británie |
moderuje Petr Vizina ČR
21.30  Společenské setkání se spisovateli pořádá Milan
Štěch, předseda Senátu PČR

11.00 Brunch s Irvinem Welshem | Černá labuť 
Vstup na akci s celofestivalovým voucherem za 650 Kč nebo
se samostatnou vstupenkou. 

14.00  Autorská čtení | Hlavní sál Senátu PČR 
Jidi Majia Čína | uvádí Li Li Čína
Kiran Desai Indie | uvádí Inderjit Badhwar Indie
17.00  Autorská čtení | Hlavní sál Senátu PČR 
Cletus Nelson Nwadike Švédsko | 

uvádí Michael March USA
Abolghasem Esmailpour Írán | uvádí Azadeh Mohammadi
Kangarani Írán 
20.00  Galavečer | Hlavní sál Senátu PČR  
Animovaná projekce VJ Kopecký
Živé zlo | Diskuze
Irvine Welsh Velká Británie | Colson Whitehead USA |
Mark Slouka USA, moderuje Petr Drulák ČR 
21.30  Společenské setkání se spisovateli pořádá Milan
Štěch, předseda Senátu PČR

Program ve spolupráci s Americkým centrem 
v projektu Česko-americké století: 
100 let událostí, 1000 myšlenek
14.00  Projekce filmu Američtí autoři v Praze | NG Anežský
klášter. Režie | Petr Tomaides
14.15  Autorská čtení | NG Anežský klášter
Mark Slouka USA | uvádí Daniela Drtinová ČR
Colson Whitehead USA | uvádí Stephan Delbos USA
16.00  Koncert Joe Karafiát: Čertův smích | NG Anežský
klášter
17.00  Hovory | NG Anežský klášter 
V Bílém domě: Seymour Hersh USA | uvádí M. March USA
20.00  Galavečer | NG Anežský klášter 
Americký sen | Diskuze
Kiran Desai Indie | Colson Whitehead USA | 
Iva Pekárková ČR, moderuje Inderjit Badhwar Indie
21.30 Společenské setkání se spisovateli

10.00  Snídaně se spisovateli | Knihkupectví a kavárna
Globe. Vstup volný
16.30  Autogramiáda Ivy Pekárkové | Palác knih Neoluxor
17.00 Diskuze Podstata zla | NG Anežský klášter 
Jidi Majia Čína | Abolghasem Esmailpour Írán | Cletus
Nelson Nwadike Švédsko, moderuje Michael March USA
19.30 Debata investigativních žurnalistů a spisovatelů | NG
Anežský klášter 
Reportér: Večer se Seymourem Hershem USA | moderuje
Inderjit Badhwar Indie
21.30 Společenské setkání se spisovateli závěrem 
28. ročníku Festivalu spisovatelů Praha

Program 28. ročníku Festivalu spisovatelů Praha
Úterý 2. října

Sobota 6. října

Pondělí 8. října

Středa 3. října

Čtvrtek 4. října

Pátek 5. října

Neděle 7. října


