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Kit de Waalová
JmenuJu se Leon

Dojemný a strhující příběh rozdělených sourozenců vychází z autorčiných vlastních zkušeností. na působivosti mu dodává to, že je
vyprávěn z pohledu devítiletého Leona, který
se málem jako otec láskyplně staral o malého
Jakea, a od kterého se musí odloučit. sám
musí zůstat u maureen, „profesionální pěstounky“, která má sice s výchovou dětí bohaté zkušenosti, je však otázkou, jestli Leonovi může dát pocit, že jí na něm doopravdy
záleží.
Román Jmenuju se Leon si navzdory bolestivému tématu dokáže čtenáře podmanit –
důkazem je i to, že o prvotinu neznámé britské autorky okamžitě projevili zájem nakladatelé mj. z usA, německa, Francie a Holandska.
Překlad: Klára Šumová

Vázaná, 296 stran, 348 Kč,
eAn: 9788025722503

Zakoupit můžete zde

Ukázka z knihy a rozhovor s autorkou na následujících stranách

https://www.kosmas.cz/knihy/226567/jmenuju-se-leon/
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V den, kdy Carol přinese chlapečka domů, čekají Tina,
Leon a Bobby u dveří. Carol vejde dovnitř, oběma rukama opatrně svírá v náručí košík a zašeptá: „Právě
usnul.“ Položí miminko na podlahu v obývacím pokoji
a Leon se k němu po špičkách přikrade. Chlapeček povyrostl a jeho tvář vypadá jinak. Na sobě má nový
bleděmodrý komplet se sladěnou čepičkou a přes nohy
má přehozenou žlutou načechranou deku. Tina a Bobby
odejdou domů a Carol s Leonem sedí na koberci a pozorují nemluvně. Pozorují, jak miminko otáčí hlavu
a otevírá pusinku. Pozorují, jak miminko hýbe miniaturní
ručkou, a když zazívá, oba otevřou ústa a zívají s ním.
Carol skloní hlavu k rameni. „Není krásný?“ řekne. „Je.“
Leon a Carol se opřou zády o pohovku a drží se za ruce.
„Nemáme to ale štěstí?“ pronese Carol. A tak mají tenhle
i následující den miminko místo televize. Leon nespouští
z chlapečka zrak a sleduje jeho miminkovské pohyby.
Miminko skoro nepláče, a když přece, tak vydává zvuky
jako malé kotě nebo štěně. Leon sleduje, jak Carol
malého přebaluje na speciální plastové podložce, na
které jsou namalovaní houpací koníci. Chlapeček má
hrozně malého pindíka, ale velké kuličky. Leon doufá, že
je chlapečkův pindík dožene. Bráškovo kakání má divnou barvu, není hnědé, ale žlutozelené, a Carol mu ho
musí ze zadečku otírat speciální vodičkou pro novorozená miminka. Carol a Leon malého společně koupou.
Carol ho ponoří do pár centimetrů napuštěné vody
a Leon mu postříká bříško a zadeček. Bráška má speciální bílý ručník, který má jenom pro sebe, a když je do
něj zabalený, připomíná Leonovi Ježíška v jesličkách.

Možná proto mu máma koupila ten koš, co měl i Mojžíš,
protože taky pochází od Boha. Miminko pomalu zamrká
a pak se zadívá na Leona, jako by se snažilo přijít na to,
co je zač. „Já jsem tvůj bráška,“ řekne Leon. „Starší
bráška.“ Miminko nic neodpoví. „Velký. Bráška,“ zopakuje Leon. „Jmenuju. Se. Leon. Je mi osm a tři čtvrtě. Jsem
kluk.“ Miminko se protáhne na znamení, že rozumí.
Leon vypráví všem ve škole o novém bratříčkovi.
Učitelka řekne, že o něm může vyprávět celé třídě, a tak
Leon po ranním shromáždění vstane. „Narodil se mi
bráška. Je hrozně malý a skoro pořád spí. To je normální, protože se soustředí na to, aby vyrostl. Máma říká, že
každé miminko je jiné, některé že spí a jiné zase brečí.
Říká, že když jsem byl já malý, byl jsem úplně zlatý, teda
když jsem neměl hlad. Když někdy není máma doma,
tak mám brášku na starosti já. Když se naše miminko
narodilo, tak mělo legračně šišatou hlavu, ale teď už ji
má zase kulatou.“ Všichni zatleskají a pak Leon nakreslí obrázek a odnese si ho domů. Máma ho magnetem
přicvakne na ledničku vedle skutečné fotografie, kterou
Tina pořídila v nemocnici. Po pár týdnech Carol prohlásí,
že Leon nemůže jít do školy, protože je venku moc
mokro a deštivo. To znamená, že si může celý den hrát
a pouštět si televizi, a když na něj přijde hlad, tak si
udělá toust. Když si pak Carol jde zavolat do budky,
řekne mu, že má všechno na starosti, a když se vrátí, tak
nemůže popadnout dech a ptá se ho, jestli je miminko
v pořádku. Leon by nedopustil, aby se malému něco
stalo, takže si dělá zbytečné starosti. Když k nim přijde
Tina, zaklepe na dveře a pak si odemkne klíčem.
Vždycky, úplně vždycky řekne to samé: „Cal? To jsem já,
Tina. Jenom Tina.“ Když byl Leon malý, myslel si, že se
jmenuje „Jenom Tina“. Přinese spousty a spousty
oblečení po Bobbym a tašku hraček. Některé z hraček
jsou docela dobré, i když jsou pro malé děti, a tak si
Leon ty nejlepší schová k sobě do pokoje. Tina a máma
jsou v kuchyni. „Vypadáš pořád unaveně, Cal. Malý tě
budí?“ Tina mluví jako sestra v nemocnici, trochu panovačně. Carol se rozpláče. Poslední dobou pořád pláče.
„Není to jako minule. Jsem nějak rozhozená, víš. Budu
v pohodě, jen je toho na mě nějak moc.“ Tina dělá celou
dobu „pššš“ a pak Leon slyší, jak připravuje šálek čaje.
Někdy Tina během návštěvy u Leona taky umyje nádobí
a udělá mu toust s fazolemi. „Běž k doktorovi, Cal.
Vážně, musíš to udělat.“ „Půjdu, půjdu.“ „Musíš myslet
nejen na malého, ale taky na Leona.“
„Leon je v pohodě,“ řekne Carol a popotáhne. „Je to
hodný kluk, dělá, co může. Má malého rád, moc rád, ale
všechno ostatní jde prostě mimo něj. Myslí jenom na
zbraně a auta.“ „Jíš vůbec něco?“ „Když byl Leon malý,
tak za mnou Byron chodil každý den. Vždycky pro
všechny navařil. A šlo mu to skvěle i s Leonem. Mohla
jsem si odpočinout.“ Leon slyší, jak Tina pouští vodu
a přendává nádobí do dřezu. „Být na tvém místě, Cal,
tak zajdu za doktorem.“ ...
Rozhovor s autorkou na následující straněh
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Inspirují mě obyčejní lidé...

Váš román Jmenuje se Leon je ověnčen vynikajícími recenzemi. Je to příběh o lásce, zlomeném srdci, nalezení vaší identity. Prostupuje
ho nostalgie osmdesátých let, v níž dominuje
snaha překonat nesnesitelnou ztrátu. Které
události z vašeho života vás inspirovaly a proč
je Leon tak roztomilá a zranitelná povaha, o kterou se všichni strachují v momentě, jak se začtou
do vaší knihy.

Řadu let jsem se zabývala adopcemi a také trestním
právem. Zblízka jsem tak viděla škodlivé účinky
systému péče o dítě, jak to může ovlivnit lidi na celý
život. Také jsem viděla, jak dobří lidé - pěstouni
a sociální pracovníci - bojovali, aby to fungovalo
především pro děti, ale systém byl často proti nim.
Leon se nejprve objevil jako starší postavička
v thrilleru, který jsem psala, ale nechtěl mě opustit,
dokud jsem nevypověděla příběh o tom, jak žil jako
chlapec.
Na vlastní oči jsem viděla účinky tvrdého života
nebo zneužívání, jak se podepsaly na charakteru lidí, takže
postavy v románu Jmenuje se Leon odrážejí mé přesvědčení,
že i dobří lidé mohou dělat špatné věci, že ve většině lidí je
přirozené dobro a že se vždy snaží najít mír a štěstí.

změnilo jejich života. Co se stane zítra?
Dostala jsem se k paní později . Když jsem se v životě dostala do bodu, kdy jsem chtěla vyzkoušet něco nového. Nikdy
jsem nebyla ambiciózní, ale jakmile jsem začala psát,
uvědomil jsem si, že jsem našela to, co jsem chtěla dělat po
zbytek svého života.

U kterých autorů nacházíte inspiraci?
Několik let jsem četla jen klasiky, protože jsem se k nim Co vás motivuje k vytváření fikcí? Netrpíte tvůrčí krizí?
v mládí nedostala. Takže mám rád Grahama Greena, Guy de
Maupassanta, Isaaca Bashavise Singera, Arnolda Bennetta a Myslím, že mám štěstí, že se mi krize vyhýbají. S fantazií proPatricka Hamiltona. Ze spisovatelek se mi líbí Annie blém nemám. Spíš hledám čas na soustavnou práci.
Proulxová, Zadie Smithová a Jane Gardemová.
Jak jste sbírala materiál pro svůj román. Co jste musela

Jak trávíte svůj volný čas?

udělat, abyste se vžila do reality a atmosféry osmde- Ráda pletu a chodím na golf. Pomáhá mi to se uvolnit. Baví
sátých let minulého století?

mě také zahrát si tenis.

Leónův svět velmi dobře znám. Takže šlo spíš o to dobře volit Jakou radu byste dala vašemu mladšímu já?
scény a prostředí. Chtěla jsem především napsat o tom, co je
mi vlastní a o době, kterou si pamatuji.
Neboj se, všechno to bude fungovat. Víc si to užij!

Proč píšete? Jaké důvody byly rozhodující pro vaše Řekněte nám něco o vašich nadcházejících projektech.

rozhodnutí stát se spisovatelkou?

Po Leonovi jsem skoro dokončila svůj druhý román. Plánuji
Inspirují mě obyčejní lidé. Ale uvědomuji si, že ve skutečnosti také psaní sbírky povídek a novely ... Pak další román ... Mám
obyčejní lidé neexistují. Absolutně každý má v sobě něco tolik plánů a tak málo času!
jedinečného, nějakou srdeční záležitost, tajemství, zvláštní
Jakou zkušenost byste předala svým mladším kolegům?
dovednost, touhu, velkou radost, zoufalství. Často sleduji, jak
lidé procházejí minulostí, a přemýšlým o tom, kam se vydali Za každou hodinu, kterou píšete, si dopřejte dvě hodiny čtení.
a co si myslí. Co se s nimi stalo minulý týden, že to možná
(Ze zahraničních pramenů)
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Melissa Hartwigová
SvoBoDa v JíDLe JeDNoU ProvŽDy

Jak se zbavit špatných návyků, pocitu viny a úzkosti spojených s jídlem
Je pro vás jídlo zdrojem potěšení, nebo úzkostí a výčitek? všichni víme, jak velký vliv
má strava na naše zdraví, ale navzdory tomu podléháme sžíravým chutím a následným negativním pocitům. v knize Svoboda v jídle jednou provždy najdete účinné
nástroje pro práci s vašimi návyky a zahájíte tak cestu za zdravým a udržitelným
jídelníčkem.

Diety nefungují, tvrdí Melissa Hartwigová. Místo nich vám představí mnohem
užitečnější know-how: promyšlený plán, který vás ve třech krocích provede procesem
stravovacího restartu a pomůže vám sestavit vyvážený jídelníček na míru přímo pro vás
– jídelníček, který vám už zůstane po celý život.
Díky této knize odhalíte svoje nevhodné stravovací návyky, rozpoznáte spouštěče
související s jídlem a dokážete zvládat pokušení. Naučíte se odhadnout, kdy hrozí, že
sklouznete zpátky do starých kolejí, a jak tomuto nebezpečí zabránit. Dozvíte se taky,
jak s přehledem zvládnout relapsy a vrátit se na cestu za svými zdravotními cíli, nebo
jak mluvit o svém novém životním stylu s rodinou a přáteli.
Kniha je prostoupená Melissinou proslulou tvrdou láskou a vtipem. Je nabitá postupy,
které sama vyzkoušela anebo analyzovala díky zpětné vazbě od svých klientů a tisíců
čtenářů. Ukáže vám, jak získat svobodu v jídle, i když se možná cítíte úplně bezmocní.
Zdravý vztah k jídlu si zasloužíte!

Překladatel: Líba Mohelská
Brožovaná, 320 stránek, 359 Kč, ISBN: 978-80-7555-033-0
Zakoupit můžete zde

https://www.melvil.cz/kniha-svoboda-v-jidle/

Jan Melvil Publishing, s.r.o., Roubalova 383/13, 602 00 Brno,
www.melvil.cz

V knize se mimo jiné dozvíte

jaký je rozdíl mezi restartem a dietou
l že vaším největším problémem
nemusí být vaše strava
l jak posílit vůli a vytvořit nové vzorce
chování které potraviny vám „stojí za to“
l že dovolenou si můžete užít
i bez all inclusive obžerství
l jak funguje pravidlo jednoho kousnutí
a kdy ho uplatnit
l co dělat s vaší láskou k sýru
nebo maminčinu cukroví
l že méně špatné nemusí vždycky
znamenat dobré

l

Proč jste se svým mužem vytvořili Whole30?

Začalo to jen jako experiment. Byli jsme oba v Crossfitu a Dallase trápily bolesti ramen. Zkusil změnit
stravu a záhy bolesti, s nimiž bojoval měsíce,
ustoupily.
Přínosný byl také seminář našeho přítele Roba
Wolfa, který přednášel o zánětlivých vlastnostech
některých potravin. Na závěr navrhl, abychom zkusili
upravit náš jídelníček s cílem zlepšení fyzické kondici. Necítila jsem potřebu hubnout a byla jsem zdravá. Ale nikdy mě nenapadlo, že mám dysfunkční
vztah k jídlu. Tak jsem souhlasila.
V červenci 2009 jsme připravili třicetidenní experiment, ukázalo se to jako první Whole30. Mělo to
neuvěřitelný, hluboký a trvalý dopad na můj vztah
k jídlu. Během jednoho měsíce jsem zažila něco
neuvěřitelného, že jsem se rozhodla, se svěřit mému blogovému publiku. Mělo to obrovský ohlas
a hodně lidí mi psalo, že to také chtějí zkusit.
Co je to Whole9 a co Whole30?

Whole9 je název naší firmy a online komunity, kterou jsme vytvořili na adrese whole9life.com.
„9“ představuje devět faktorů, o nichž se domníváme, že jsou důležité pro celkové zdraví. Na webových stránkách Whole9 najdete články o výživě,
zdravém pohybu, škodlivosti stresu a vlivu stravování na něj a spoustu dalších článků a postřehů.
Whole30 je náš původní nutriční program, jehož
cílem je změnit život za třicet dní. Představte si to
jako krátkodobou obnovu mysli a těla, které vám
pomůže zbavit se nezdravých chutí a návyků,

obnovit zdravý metabolismus, vyléčit váš zažívací
trakt a vyvážit imunitní systém.
Jak vypadá váš denní jídelníček?

Všechna jídla vycházejí z programu Whole30. Například k snídani jsem dnes měla velkou zeleninovou
omeletu. Takže jen míchaná vejce s paprikou,
houbami, špenátem a rajčaty. Pak jsem si ještě dala
trochu brambor, čerstvé ovoce a rajčatovou omáčku.
K obědu mám zpravidla kuřecí salát, nebo kuřecí
klobásu se zeleninou. K večeři by neměly chybět
bílkoviny a zelenina.
Setkala jste se i s nepochopením Whole30?

Lidé si třeba myslí, že Whole30 je něco, čeho by se
měli striktně držet. Netvrdíme ani, že některé potraviny jsou vyloženě nezdravé a neměly by se konzumovat. Whole30 je třicetidenní experiment, který
vám pomůže zjistit, jak určité potraviny působí na
váš organismus. Whole30 není určen k tomu, aby
označil potraviny za dobré nebo špatné, je to program, který vám pomůže vyřešit stravovací návyky.
Druhá mylná představa je, že lidé si myslí, že
Whole30 je příliš extrémní. Lidé mají tendenci se
podívat na seznam potravin, které mohou jíst v programu Whole30, a myslí si, že je to příliš omezí. Ale
když se opravdu podíváte na potraviny, které doporučujeme, abyste jedli, zjistíte, že jde o jídlo bohaté
na živiny včetně masa, mořských živočichů, vajec,
zeleniny, ovoce, zdravých tuků, bylin a koření. Výběr
je opravdu bohatý a je z čeho vybírat.
(Ze zahraničních pramenů)

Jan Melvil Publishing, s.r.o., Roubalova 383/13, 602 00 Brno,
www.melvil.cz

NEJOČEKÁVANĚJŠÍ
SVĚTOVÝ DEBUT
ROKU 2017!

Ali Land
(M)UČEDNICE
MÁM NOVÉ JMÉNO
NOVOU RODINU
JSEM CELÁ ZBRUSU NOVÁ
OPRAVDU?

Její matka už ve svém domě spáchala několik vražd a nejenom
to – v záchvatech pomatení mučí svoji dceru, aby se hrůz
účastnila. Matka předtím taková nebyla a měla svoje děti ráda,
a Annie matku ji přese všechno ještě pořád miluje, ale jediný
způsob, jak může strašlivým událostem udělat konec, je udat ji
na policii.
Annie pak dostává v životě druhou šanci. Má novou identitu,
jmenuje se teď Milly, a žije v nové, zámožné pěstounské rodině,
díky které dokonce začne chodit do prestižní soukromé školy.
Jenomže pokračující vyšetřování jí dalšími a dalšími výslechy
připomíná tragickou minulost. Milly má být hlavním svědkem
obžaloby v soudním procesu s její matkou, který se neúprosně
blíží. Otřesená Milly se trápí pochybami – převažují u ní zděděné předpoklady, nebo ji víc ovlivňuje
to, co dobrého i hrozného dosud zažila?
Dokonce i v novém domově Milly potkávají nesnesitelné chvíle, když ji šikanují její vrstevnice.
Napětí se už nedá unést, svědomí v ní bojuje se smrtelným vábením a ona se musí definitivně
rozhodnout. Dokáže zapřít matčinu krev a uniknout běsům? Vzepře se našeptávání démonů a zaplatí za to, anebo se stane učednicí své matky?

MINULOST NEDOKÁŽE NIKDO SMAZAT… ALE JE MOŽNÉ SE JÍ VZEPŘÍT?

Zneklidňující a napínavé od první stránky. Úchvatná kniha. (Guardian)
Ohromující. Sotva popadáte dech. Hlavní letošní téma, když mluvíme o knížkách.
(Daily Express)
Fascinující, zneklidňující a nezapomenutelný román. (Heat)
Děsivý, fascinující thriller, který jsem přečetla na jeden zátah. (M)UČEDNICE odkrývá svá
šokující tajemství pomalu a vtahuje čtenáře tak umně jako pavouk soukající síť. (Red)
Vázaná, 336 stran, 318 Kč, ISBN: 978-80-7335-481-7, EAN: 9788073354817
Zakoupit můžete zde

https://www.leda.cz/Titul-detailni-info.php?i=692
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Ali Land:
Miluji
provokativní
literaturu
Román (M)Učednice je
považován za jeden
z nejvýraznějších debutů v roce 2017.
Překvapilo vás to?

Po absolvování vysoké školy pracovala Ali Land deset let
jako sestra pro děti a dospívající v nemocnicích a školách
ve Velké Británii a Austrálii. K psaní se odhodlala až po
třiceti letech praxe. Její debutový román (M)Učednice se
stal mezinárodním bestsellerem a byl přeložen do dvaceti
tří jazyků. Získal také několik prestižních ocenění. Nyní je
spisovatelkou na plný úvazek a žije v Notting Hill.

Aby se kniha stala bestsellerem Sunday Times
po pouhých třech dnech
prodeje, je hodně nebývalé. Ale abych byla upřímná,
cesta rukopisu na knihkupecké pulty nebyla vůbec
přímočará. Ukázala jsem první tři kapitoly (M)Učednice
mé budoucí agentce Juliet Mushens v neděli odpoledne.
O deset minut později mě požádala o celý rukopis a několik hodin poté mi nabídla zastoupení. V úterý jsme si
potřásly rukama a následující týden Penguin začal knihu
nabízet do zahraničí. Ale tím to nekončilo, následný redakční proces byl brutální. Byla jsem požádána, abych
zdvojnásobila rozsah knihy. Během osmi měsíců jsem
napsala čtyři verze. Ale stálo to za to.

Spousta recenzentů říkala, že vaše kniha pohltí
čtenáře už po přečtení několika stránek. Máte nějaké
vysvětlení pro to, čím jste dokázala zaujmout?

Čtenáři mají rádi emoce. Ať už je to očekávání, pocit
strachu nebo napětí, radost. Pokud se vám podaří je
vyvolat, máte šanci upoutat pozornost. Takže pravidlo
číslo jedna: silné otevření románu; pravidlo číslo dvě:
udržet napětí. Čtenáři jsou velice chytří a pokud se
začnou nudit, knihu odloží a k autorovi se už nikdy
nevrátí.
Vzpomínáte si, která kniha vás nejvíce ovlivnila?

Vyrůstala jsem na internátní škole od devíti let, ale
s chlapci a dívkami do osmnácti let. I to bylo možná
důvodem, že jsem se dostala k některým knihám dřív,
než mí vrstevníci. Mlčení jehnňátek od Thomase Harrise
bylo tak pro mě první knihou, která mě opravdu děsila
a přitom vzrušovala. Clarice Starlingová (ve filmu skvěle zahraná Jodie Fosterovou) zůstává pro mě dodnes
jedním z mých hrdinů. Rozhovory, které vedla s Hannibalem Lecterem (ve filmu Anthony Hopkins), jsou
skvělé. Na knize nejvíc obdivuji, jak se autorovi

daří stále hlouběji pronikat do psychiky postavy,
až máte pocit, že šílenství na vás přímo vystupuje ze stránek.

Kdesi jste se zmínila,
že myšlenka na osud
ústřední postavy Milly
vás napadla, když jste pracovala jako dětská sestra.
Využila jste více zkušeností z té doby?

Přemýšlela jsem třeba o tom, proč se některé děti dělají
lepšími, než jim okolnosti dovolují. Jak měřit nezměřitelné? A došla k závěru, že jediná věc, o níž není třeba
pochybovat, je, že bychom se nikdy neměli přestat
snažit porozumět mladým lidem a jejich způsobu života.
Prvotní impuls je starý asi deset let. Přišel po rozhovoru
s dospívající dívkou, která byla zděšena, že by se mohla
změnit v matku, která se podílela na vážném zranění
malých dětí. Tehdy mě ještě nenapadlo, že by mohlo jít
o skvělou knihu a naplno jsem se věnovala práci sestry
u dětí. Ale začaly se mi vybavovat hlasy a obrazy
z dětství, až už je nešlo ignorovat. Bylo mi 33, když jsem
začala psát (M)Učednici. Během práce na rukupisu jsem
si stále víc a víc uvědomovala, že je to právě ta kniha,
kterou potřebuji napsat, abych se zbavila starostí, které
mě pronásledovaly při mé profesi zdravotní sestry.

Myslíte, že psychologický thriller je právě ten žánr,
který vám bude nejvíce vyhovovat? Nebo vyzkoušíte
něco zcela jiného?

Miluji literaturu, která je provokativní a tím i nezapomenutelná. Nutí mě k přemýšlení a vyvolává potřebu
o problémech diskutovat. Zjistila jsem, že mě takovou
literaturu baví i psát. V mé mysli se mi vyjevují obrazy,
slyším hlasy a kolem toho stavím děj. Nikdy si nejsem
jistá, kudy se mí hrdinové vydají, což mi připadá velice
dobrodružné. Zdá se, že stejně napíšu další román.
Půjde o psychologické drama s rozporuplnými postavami a jejich vnitřním zmatkem. Takže to je i má odpověď
na vaši otázku: psychologický thriller mi vyhovuje a jiný
žánr zatím zkoušet nebudu. (Ze zahraničních pramenů)
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Michael Chabon
ZáZrační hoši

Profesor tvůrčího psaní Grady Tripp vláčí na hřbetě
nejen krizi středního věku a následky svého
uměřeně prostopášného života, ale také břemeno
nedopsaného a podle všeho nedopsatelného románu Zázrační hoši. Dva a půl tisíce stran bobtnajícího opus magnum jako by se svému autorovi
smálo do obličeje, a přitom nebylo než výčtem jeho
selhání, marných nadějí a promarněných příležitostí. a Grady, místo aby psal, balí jointy a před
studenty se tváří jako druhý henry Miller. Jedním
z těch, jež aura jeho talentu na chvíli oslní, je i James Leer, rozháraný mladík jako vystřižený z atlasu aspirantů tvůrčího psaní. nečekané setkání
těch dvou na večírku plném spisovatelů odstartuje
běh událostí místy tak absurdních, že hraničí s groteskou, jen místo dortů a neohrabaných policajtů
se tu o zábavu starají transvestita, mrtvý pes a sako po Marilyn Monroe.

Překlad: Petr Eliáš
Flexi vazba, 320 stran, 348 Kč,
Zakoupit můžete zde
Ean: 9788025722213
https://www.kosmas.cz/knihy/214238/zazracni-hosi/
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První skutečný spisovatel, kterého jsem v životě
poznal, napsal všechny své texty pod pseudonymem
August Van Zorn. Bydlel v hotelu McClelland – ten
patřil mojí babičce – v pokoji docela nahoře ve věži
a vyučoval anglickou literaturu na Coxley, malé
vysoké škole na druhém břehu pensylvánské říčky,
která rozdělovala naše město na půl.
Doopravdy se jmenoval Albert Vetch, a jestli se nepletu, zabýval se Williamem Blakem. Vzpomínám si, že
na zašlé vzorované tapetě nad shrbeným dřevěným
němým sluhou po otci míval pověšený zarámovaný
výtisk Blakeova obrazu Věkovitý. Jeho manželka
tehdy žila v sanatoriu kousek od jezera Erie; byla tam
od té doby, co jejich nedospělí synové zahynuli při
výbuchu na zahradě jejich domu.
Vždycky jsem měl dojem, že August Van Zorn píše
částečně pro peníze, aby odtamtud nemusela pryč.
Psal hororové povídky, měl jich stovky a mnoho jich
časem vyšlo v časopisech jako Podivné povídky,
Hororové historky, Černá věž a podobně. Nesly se
v gotickém duchu, po způsobu H. P. Lovecrafta,
a odehrávaly se v poklidných pensylvánských
městečkách, jež měla tu smůlu, že je jejich zakladatelé postavili na zapomenutých místech, na nichž
se kdysi dávno zjevovala krvežíznivá mimozemská
božstva a irokézské mučicí kulty – byly však psány
suchým, ironickým a místy až poťouchlým slohem,
jehož ozvuky jsem později objevil v díle Johna
Colliera. Van Zorn pracoval po nocích, psal plnicím
perem a sedával v houpacím křesle z ohýbaného
dřeva, přes klín přehozenou vlněnou deku a před
sebou na stole lahev bourbonu. Když mu šla práce od
ruky, bylo v každém koutě spícího hotelu slyšet, jak
rozdivočele rozhoupaný podrobuje své hrdiny strašlivým následkům jejich nevýslovných vášní.
Nicméně po druhé světové válce trh s brakovým
hororem vyschl a nažloutlých obálek s velkolepými
newyorskými adresami se na porcelánovém čajovém
podnosu na babiččině pianě objevovalo stále míň;
zanedlouho přestaly chodit úplně. Vím, že se August
Van Zorn pokoušel nové situaci přizpůsobit. Přesunul

děj svých povídek na předměstí a kladl větší důraz na
humor a snažil se – bez úspěchu – ty krotké a žoviální texty prodat do seriózních týdeníků Collier’s nebo
Saturday Evening Post. Pak jednoho pondělního
rána, to mi bylo čtrnáct let, a dospěl jsem tedy do
věku, kdy jsem právě začínal oceňovat dílo bezejmenného, laskavého, sebou zhnuseného muže, který
posledních dvanáct let žil pod stejnou střechou jako
já a babička, se Honoria Vetchová vrhla do svižné
říčky protékající kolem sanatoria a posléze naším
městem až k soutoku se žlutou řekou Allegheny. Její
tělo se nikdy nenašlo. Následující neděli, když jsme
se vrátili z kostela, mě babička poslala, abych donesl
nahoru panu Vetchovi oběd. Za normálních okolností
by šla sama – podle ní se ani mně, ani jemu nedalo
věřit, že se nebudeme navzájem zbytečně zdržovat –,
jenže se na něj zlobila, že odmítl obětovat jednu
z mnoha svých prázdných nedělí a výjimečně s ní jít
do kostela.
A tak okrájela kůrky ze dvou sendvičů s kuřecí šunkou, na podnos k nim přidala slánku, broskev a Bibli
krále Jakuba, já vyšel po schodech k jeho pokoji
a uvnitř jsem ho našel, jak sedí v křesle, pořád ještě
trochu rozhoupaném, a v levém spánku má maličkou,
po okrajích načernalou díru.
Přes svou zálibu v literárním krveprolití a na rozdíl od
mého otce, který po sobě nechal pěkný brajgl, Albert
Vetch odešel kultivovaně, s minimálním množstvím
krve. Řekl jsem, že Albert Vetch byl první skutečný
spisovatel, kterého jsem v životě potkal. To nebylo
proto, že se mu nějaký čas dařilo prodávat své texty
do časopisů, ale proto, že byl první, který trpěl
půlnoční chorobou; který měl houpací křeslo, při ruce
vždycky věrnou láhev bourbonu a vytřeštěné oči,
z nichž zářila i za bílého dne nespavost. Když se nad
tím teď zamyslím, byl to rozhodně první spisovatel, ať
už skutečný, nebo ne, který mi kdy zkřížil cestu, a to
se v mém životě hemžilo příslušníků toho zakyslého
a výstředního pokolení snad až příliš mnoho. Šel mi
příkladem, který se od té doby jako spisovatel snažím
následovat. Jenom doufám, že jsem si ho nevymyslel.
Nad životním příběhem – a dalšími příběhy – Augusta
Van Zorna jsem přemýšlel, když jsem ten pátek jel na
letiště naproti Crabtreemu. Při pohledu na Terryho
Crabtreeho jsem nedokázal nemyslet na ty prapodivné povídky, neboť naše dlouholeté přátelství
vyrostlo, dá se říct, z Van Zornovy obskurnosti, z naprostého a bezvýhradného selhání, které nalomilo
ducha muže, jehož moje babička přirovnávala
k rozbitému parapleti.Samo naše přátelství po dvaceti
letech začalo připomínat městečko z Van Zornovy povídky: budova nazdařbůh postavená na velmi tenké
bláně reality, pod níž se rozpínalo obrovité dřímající
Cosi, co na nás pohlíží pootevřeným žlutým okem.
Rozhovor s autorem na následující straně
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Je to pravda, že
jste před románem
Zázrační hoši pracoval na jiné knize,
kterou jste se rozhodl odložit?

Michael Chabon (*1963) je nejuznávanějším americkým prozaikem své generace; za své dílo získal dlouhou řadu ocenění, včetně nejprestižnější americké literární ceny Pulitzer Prize.

Ano. Asi pět let jsem psal Fountain City. Bylo to velmi
složité a špatně pojaté, tak jsem nakonec od toho
odešel. Bylo to pro mě velmi těžké, ale myslím, že
jsem udělal dobře.

Jak Zázrační hoši souvisejí s vaším nedokončeným románem, když kniha je o spisovatelích, kteří své dílo nedokončili?

Vyprávím příběh spisovatele Grady Trippa, který se
ve své nedokončené knize ztrácí ještě více než já. Ale
mnoho Gradyho pocitů je mých, protože jsem sám
zažil, jaké to je opustit rozepsaný rukopis.

Zázrační hoši podávají poněkud cynický obraz
spisovatelů... Je to váš názor na ně?

Opravdu si myslíte, že je vidím až moc cynicky?
Předpokládám, že jde spíše o jakousi podobu falešného romantismu. Všichni romantici se setkají se
stejným osudem, ale můj případ to není.

Prý jste chtěl být spisovatelem fantasy a sci-fi.
Ale Zázrační hoši jsou tomuto žánru hodně
vzdálení...

Chtěl jsem být především spisovatel,
na žánru mi až tak
nezáleželo.
Toužil jsem napsat
takové knihy, které
jsem rád četl. Nejprve to byli Burroughs a pak Arthur
Conan Doyle. S postupem věku jsem četl stále víc
a zaujala mě i fantasy a sci-fi. Vrátil jsem se k trilogii
Gormenghast od Mervyna Peake, kterou jsem nečetl
asi třicet let. Jsem také velký fanoušek Iaina Bankse.
Knihy, které jsem napsal, do jisté míry nějakým způsobem modifikovaly tituly, které jsem miloval. Ale můj
pestrobarevný čtenářský záběr se na mé tvorbě zas
tak neprojevil. Je přece jenom víc monochromatická.
Miluji svou práci stejně, jako Arthur C. Clarke nebo
Frank Herbert nebo kdokoli další.
Do kolika jazyků byl román Zázrační hoši přeložen?

Do španělštiny, francouzštiny, němčiny, japonštiny, nizozemštiny, češtiny a možná ještě do několika
dalších

Píšete hodně i povídky. Jak se to liší od práce na
románu?

Je to stejné. Sednu si na židli, zapnu počítač... Rozdíl
je jen v tom, že s krátkým příběhem jsem mnohem
dřív hotový.
(Ze zahraničních pramenů)
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George r.r. martin
sídLo ČerVa

V pomalu se rozpadajícím podzemním městě
kdesi pod povrchem umírající planety putující
kolem vyhasínajícího slunce se mladý annelyn
těší blažené naivitě života privilegovaných.
Ponížený
masonošem,
zručným
lovcem
opovrhovaných, v trvalé tmě nižších pater
žijících dolňáků, spřádá spolu se svými přáteli
pomstu. jenže mladíkovy intriky se ošklivě
zvrtnou a posléze ho zavedou do bludiště
nekonečných temných chodeb rozlézajících se
pod městskými ruinami. Při své zoufalé cestě
za záchranou odkrývá krutou pravdu skrývající
se za úctou předků k legendárnímu Bílému
červu.

Překlad: jan oščádal, jana oščádalová
Ilustrace: john Picacio

Vázaná, 116 stran, 198 kč,
eaN: 9788025721964

Zakoupit můžete zde
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Zdeněk Lyčka
Na kajaku
Z ČerNého Lesa
do ČerNého moře

Po úspěšné kajakářské expedici z Prahy do
severního moře v létě 2014 se autor na svém
mořském kajaku vypravil na druhou nejdelší
evropskou řeku. Více než 2800 kilometrů od
pramene dunaje v bavorském městě donaueschingen v Černém lese až po jeho ústí
v Černém moři odpádloval ve dvou etapách
v letech 2015 a 2016. Prošel vyschlým říčním
korytem, překonal desítky peřejí, zdymadel,
přehrad a plavebních komor, často v nesnesitelné výhni, nebo naopak v dešti, silném
protivětru a vysokých vlnách od projíždějících parníků, remorkérů a nákladních
kontejnerů. Projel deseti evropskými zeměmi a čtyřmi hlavními městy – Vídní, Bratislavou,
Budapeští a Bělehradem. své putování zakončil přeplutím Černého moře z ukrajiny do
rumunska.

Brožovaná, 100 stran, 228 kč, eaN: 9788025722664
Zakoupit můžete zde
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KNIHY OMEGA vydávají

Mimni Thorisson
Francouzská
venkovská kuchyně

Poutavá cesta do ráje vína na francouzský venkov – z jednoduchých
a lahodných receptů, doplněných
150 fotografiemi a příběhy inspirovanými životem obyčejných
Francouzů.
Autorka se se svou rodinou přestěhovala na francouzský venkov,
na opuštěný starý zámek v Médoc.
Zde od bývalého majitele a vynikajícího kuchaře posbírala 100 lahodných, typicky francouzských
receptů. Připravte si skvělé suflé
z bílého chřestu, polévku Pot au
Feu, čekanku se šunkou a soleným máslem nebo francouzský
čokoládový dort.

Vázaná, 352 stran, 499 Kč,
EAN: 9788073908737,
ISBN: 978-80-7390-873-7
Zakoupit můžete zde

Cinzia Trenchi
Veganská kuchařka:
chutné recepty a tipy
pro vaše zdraví

Veganství je zdravé pro tělo
i životní prostředí a navíc – tato
jídla mohou být i velmi chutná!
Přírodní léčitelka a novinářka
Cinzia Trenchi sestavila recepty na
jednoduché pokrmy, které obsahují množství luštěnin, zeleniny, ovoce, celozrnných obilnin, semen,
koření a bylinek.
Kniha je rozdělená do dvou
hlavních částí. V úvodu je přehledný seznam základních potravin,
jejich vlastností a možností použití.
Následuje receptová část s podrobným návodem, doplněná
úžasnými fotografiemi hotových
pokrmů.
Vychutnejte si výbornou polentu
z krupice a prosa, polévku z divokého hrachu s bramborovými gnocchi, uzené tofu s kořením a chilli
papričkami a další dobroty.
Vázaná, 168 stran, 399 Kč
EAN: 9788073905668
ISBN: 978-80-7390-566-8

Maxine Clark
Vychytaná pizza –
Domácí klasická,
sicilská a kvásková
pizza, calzone
a focaccia

Pizza je nejoblíbenější fastfoodové
jídlo na světě. Díky starým
původním i moderním receptům,
které jsou uvedeny v této knize,
můžete ve své troubě připravit
pizzu, calzone nebo focacciu, na
které se člověku budou sbíhat
sliny. Kromě toho můžete také
připravit mnoho dalších výborných
druhů italského pečiva. Pro
skutečné labužníky je pec na dřevo
nutností, ale na přípravu skvělé
pizzy všichni potřebují především
základní kuchyňské náčiní, troubu
– a své ruce! V knize jsou uvedeny
důležité informace o pizze a základní postupy, jak ji připravit. Při
čtení jistě pocítíte touhu upéct si
vlastní. Kniha obsahuje podrobné
pokyny pro přípravu základního
těsta na pizzu, kváskového těsta
a několika bezlepkových těst.
Vázaná, 168 stran, 399 Kč,
EAN: 9788073906153
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Peter Tremayne
ÚDOLÍ STÍNU
V této historické detektivce se vracíme do
šestého příběhu série, kde se sestra
Fidelma provázená věrným Eadulfem na
pokyn svého královského bratra vydává na
cestu do vzdáleného „Zapovězeného údolí” obývaného starým pohanským klanem,
aby s tamním náčelníkem vyjednala podmínky vybudování křesťanského kostela
a školy. Téměř u cíle své cesty nalézají ale
oba poutníci strašlivý výjev – rituální kruh
sestavený ze třiatřiceti nahých těl zavražděných mladíků.
Fidelma ví, že jako advokátka irského práva má za povinnost hrůzné vraždy vyšetřit,
ale po příchodu do samotného údolí pochopí, že její úkol nebude vůbec snadný.
V tamním klanu má hlavní slovo pohanský
náčelník Laisre a jeho druid a místní se netají nepřátelstvím ke králově křesťanské
vyslankyni. Když posléze dojde k dalším
vraždám, sama Fidelma je neprávem uvězněna a musí bojovat o vlastní svobodu.
A postupně se ukáže, že v jejích rukách leží nejen odhalení pachatele rituálních
vražd, ale také osud celého království jejího bratra.
Vázaná, 336 stran, 298 Kč,
EAN: 9788074295287

Peter Tremayne, vlastním jménem Peter Berresford
Ellis, se narodil 10. března 1943 v anglickém Coventry
ve Warwickshire, kde je možné doložit rodinu Ellisových
až do roku 1228. Jeho matka pocházela ze staré
sussexské rodiny saského původu, kde je možné
vystopovat čtrnáct předchozích generací. Není proto
divu, že se vzhledem ke svým irským, skotským,
velšským a bretonským předkům zaměřil na studium
Keltů a keltské kultury. Tento obor vystudoval, ale rozhodl se pro novinářskou profesi. Své akademické
vzdělání využil ve svých populárněvědných pracích, stejně jako v beletrii. Peter Tremayne je pozoruhodný
autor už tím, jak zdánlivě protichůdné zájmy se obrážejí v jeho dílech. Jeho práce odborné – příkladně
o Keltech v Itálii a v Řecku, o postavení keltských žen, irské mytologii, keltské mytologii a další – a biografie
literátů, kteří jej zaujali, spolu s beletrií v žánru fantasy a historickými romány vypovídají o spisovateli vskutku
plodném, o autorovi nevídaného záběru. Dosud vydal 77 knih, 60 povídek a kromě toho publikoval četné
přednášky a uveřejnil nepočítaně novinových článků. Pod pseudonymem Peter Tremayne vydal 37 knih,
z nichž právě detektivní příběhy o sestře Fidelmě, v nichž využil svých znalostí staroirského práva, mu
vynesly velkou popularitu. Jeho díla vycházejí ve více než dvaceti jazycích a příběhy o nápadité sestře
Fidelmě jistě zaujmou i české čtenáře.
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Mladík uběhl k jezeru sotva pár kroků, ale pak pochopil
marnost svého snažení, věděl, že se nemá kde ukrýt.
Břehy lemovalo jen pár zakrslých keříků, nic jiného v
dosahu nebylo. Jezírko už celé věky sloužilo zvěři z
okolí za napajedlo, takže tam nerostla ani vysoká
tráva, natož keře. Generace zvířat spásly veškerou
zeleň do kratičkého strniště. Bylo vyloučené nalézt tam
útočiště.
Mladík vydal zvláštní zvuk, jakési vyděšené zakňučení, zastavil se a prosebně pozvedl ruce. Potom se
obrátil stranou a pohlédl ke stráni, kde dosud
postávala v netečné póze horská koza. V zoufalství se
vrhl směrem k ní a začal se s námahou škrábat do
vrchu. V tu chvíli ale zakopl o roztržený lem hábitu
a udeřil sebou o zem; tím ze sebe vyrazil i poslední
zbytky dechu.
A právě v tu chvíli se z lesa na otevřené prostranství
u jezera vynořili první z jeho pronásledovatelů.
Byli to tři muži a každý držel v ruce vodítko, na jehož
konci byl urostlý mastiff. Všichni tři psi táhli a snažili se
svým vodičům vytrhnout, z otevřených tlam jim kapaly
sliny a vzrušeně štěkali, když už měli svou kořist na
dohled. Trojice se rozdělila do malé rojnice, ale mladík

byl natolik vyčerpaný, že se ani ne-pokoušel o útěk.
Opřel se o loket a napůl ležel, napůl seděl, když se
k němu přiblížili, a jen lapal po dechu. Ve tváři se mu
zračila odevzdanost smíšená s hrůzou.
„Nepouštějte ty psy,“ vyrazil ze sebe s námahou, když
byli na doslech, hlas strachem stažený. „Už nebudu
utíkat.“
Žádný z lovců mu neodpověděl, ale všichni se zastavili právě tak daleko od něho, aby psi, jejichž vodítka
pevně svírali v rukou, na něho těsně nedosáhli. Zvířata
se neustále pokoušela svým pánům vytrhnout a lačně
kňučela, jak se pokoušela na mladíka vrhnout, přitom
jim z huby stříkaly sliny a obřími jazyky se ho div
nedotýkali. Cítil na kůži jejich horký dech a vyděšeně
ucukl.
„Pro lásku boží, držte si je pevně!“ zvolal neznámý, ale
jak ucouvl, psi se po něm vrhli s novou naléhavostí
a čelisti jim cvakaly naprázdno do vzduchu.
„Už ani hnout!“ poručil mu jeden z lovců hrubým hlasem. Pak prudce trhl vodítkem k sobě, aby psa zklidnil.
I zbylí dva muži si přitáhli zvířata blíž.
Nyní se z lesa za nimi vynořila čtvrtá postava, tentokrát šlo ale o jezdce v sedle. Při pohledu na něj
sebou mladík poděšeně trhl a koutky úst se mu stáhly,
jako by se dotyčného obával ještě více nežli dorážejících mastiffů u svých nohou. Osoba v sedle byla
štíhlá, seděla na koni uvolněně a nechala ho kráčet
s povolenými otěžemi, jako by byla na příjemné dopolední projížďce a neměla žádný určený cíl. Na
okamžik se zarazila a zadívala se na výjev na úbočí
před sebou.
V sedle seděla mladá žena. Na hlavě měla naleštěnou bronzovou helmu, zpod níž ani nevykukovaly
vlasy, tak pevně jí seděla. Helma byla zdobená tenkým stříbrným kroužkem, který ji obepínal a na spoji
vepředu se třpytil polodrahokam. Kromě této ozdoby
neměla jezdkyně na sobě žádné šperky. Ramena jí
nehalil plášť, byla oděná do prostých lněných šatů
barvy šafránu, které měla v pase stažené širokým
pánským koženým opaskem s váčkem. Dále se jí
u pasu na pravé straně houpalo kožené pouzdro se
zručně zdobenou dýkou a na levé straně měla dlouhou pochvu s mečem, z něhož byla vidět jen bohatě
zdobená rukojeť.
Ženina tvář byla mírně okrouhlá, téměř srdcovitá
a nikoliv nepříjemná. Pleť měla světlou, ale tváře mírně
zrůžovělé. Její rty se rýsovaly v pěkném tvaru, i když
byly trochu bledé. Oči měla chladné, třpytily se jako
led. Při zběžném pohledu by pozorovatel snadno došel
k závěru, že jde o mladou a poměrně přitažlivou ženu,
ale při bližším prozkoumání bylo vidět, jak tvrdá a krutá
má ústa a jak nebezpečně se lesknou její nevypočitatelné oči. Koutky úst jí zaškubaly, když viděla lovce
se psy, hrozivě shluklé kolem postavy mladíka...

