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Kazuo Ishiguro 
POhřBeNý OBr 
Pohřbený obr je brilantní dílo z pera jednoho z největších
žijících britských prozaiků. Děj románu na pomezí fantasy
zasadil autor do počátků raného středověku, kdy se
Británie, kterou dávno opustili římané, nezadržitelně mění
v trosky. Král Artuš jistě vykonal pro smír na ostrově své,
ale i on už se odebral do propadliště dějin a neklidnou zemí
bloumají různá individua včetně těch nadpřirozených.
Příběh začíná rozhodnutím starých manželů Axla a Beatrice
vydat se krajem mlhy a deště v naději, že se shledají se
synem, kterého léta neviděli. Očekávají mnohá nebezpečí,
ale netuší, že jim tato cesta odhalí dávno zapomenutá
temná místa jejich vzájemné lásky. Místy surový, zato však
hluboce jímavý příběh o ztracených vzpomínkách, lásce,
pomstě, válce.
Překlad Lenka Sobotová

Flexi vazba, 328 stran, 328 Kč, ISBN 978-80-257-2320-3
Vydá Argo 20. 11. 2017

https://www.kosmas.cz/knihy/214226/pohrbeny-obr/ Zakoupit můžete zde

Kazuo Ishiguro (*1954) patří k nejuznávanějším současným
britským prozaikům. Obdiv čtenářů i kritiků mu vynesl zejména
jeho vytříbený styl a cit pro jazyk – jenž je o to obdivuhodnější, že
angličtina není jeho mateřským jazykem (Ishiguro se narodil 
v japonském městě Nagasaki a do Anglie se s rodiči přestěhoval
až v pěti letech). Je autorem sedmi románů, několika dramat 
a povídkových sbírek; za své dílo obdržel řadu prestižních cen,
včetně Booker Prize či Whitbread Prize. Žije s manželkou a dcerou
v Londýně. 
5. 10. 2017 mu byla udělena Nobelova cena za literaturu.



Jaké byly počátky vaší tvorby?
Po studiích na univerzitě jsem pracoval s lidmi bez
domova v západním Londýně. Tato zkušenost mě
inspirovala k na-psání půlhodinové rozhlasové hry.
Poslal jsem ji BBC. Byla odmítnuta.
Pak jsem skoro náhodou narazil na malou reklamu na
výuku tvůrčího psaní pod vedním Malcolma Bradburyho
na University of East Anglia. Dnes je to slavný kurz, ale
v té době šlo o směšný nápad. Dokonce rok předtím
studijní program pro malý zájem ani neotevřeli. Když
jsem se dověděl se, že absolventem je i Ian McEwan, už
jsem s přihláškou neotálel. Ale úplně nejvíc mě lákalo,
že se mohu vrátit na univerzitu, kterou financuje vláda.
Společně se žádostí jsem Malcolmu Bradburymu poslal
BBC odmítnu-tou hru a byl přijat. Až jsem se trochu lekl,
jak to bylo jednoduché. Čím dál víc jsem se však obával
kritiky le-ktorů, měl jsem strach, že to bude ponižující. 
Úplnou náhodou jsem se dověděl o chalupě k pronájmu  
v Cornwallu, která dříve sloužila jako rehabilitační
léčebna  narkomanů. Zavolal jsem tam a řekl: Potřebuji
místo na jeden měsíc, protože se musím naučit psát.
A to je to, co jsem udělal v létě 1979. Bylo to poprvé, co
jsem opravdu vážně přemýšlel o struktuře povídky. Na
závěr pobytu jsem měl hotové dvě. Získal jsem trochu
sebedůvěry a uklidnilo mě to. 
Bylo to během toho roku, kdy jste poprvé napsal 
o Japonsku?
Ano. Zjistil jsem, že moje představivost ožila, když jsem
se odpoutal od světa bezprostředně kolem mě. Napsal
jsem příběh, odehrávající se v Nagasaki v době, kdy
Američané svhrli na město atomovou bombu.
Tragičnost té události se umocnila, protože jsem to psal
z pohledu mladé ženy. 

Japonsko jste nenavštívil od svých pěti let. Jak
typičtí Jsponci byli vaši rodiče?
Moje matka byla japonská dáma své generace. Měla
způsoby předfeministického Japonska. Když se dívám
na staré japonské filmy, všímám si, že se hodně žen
chová a mluví přesně tak, jako to dělala matka. 
Japonské ženy používaly poněkud jiný jazyk než muži.
Když  matka navštívila Japonsko v osmdesátých letech,
říkala, že ji šokovalo, že mladé dívky mluví jako muži. 
Matka žila v Nagasaki v době, když na město dopadla
atomová bomba. Z domu zůstala zřícenina jako po
ničivém tornádu. Matka byla jediná z rodiny – čtyři sou-
rozenci, dva rodiče – kdo byl zraněn. Dopadla na ni
jedna z letících trosek. Nemohla tak pomáhat při zá-
chranných pracech v jiných částech města. Vzpomínka
na prožitou hrůzu ji provázela po celý život.
Můj otec nebyl typický Japonec, protože vyrůstal 
v Šanghaji. Hodně ho ovlivnila čínská mentalita, což se
projevovalo třeba tím, že když se stalo něco špatného,
usmál se.
Proč se vaše rodina přestěhovala do Anglie?
Zpočátku to bylo jen na krátkou dobu. Otec byl oceáno-
graf a vedoucí Britského národního institutu oceáno-
grafie ho pozval, aby pomohl s řešením zákonitostí
pohybu bouří. Nikdy jsem úplně nezjistil, o co šlo. 
Národní institut oceánografie byl založen během
studené války a byl obestřen neprodyšným tajemstvím.
Budova stála uprostřed lesa. Otce jsem tam navštívil jen
jednou.

(Ze zahraničních pramenů)

Moji první
hru BBC
odmítla...



www.euromedia.cz

Paolo Cognetti OSM HOR
Ať už je osud cokoli, přebývá v horách, které máme nad hlavou – pro protagonisty románu Osm hor
platí tohle tvrzení beze zbytku. V horách se do sebe zamilovali rodiče Pietra, jednoho ze dvou hlavních
mužských hrdinů, v horách se Pietro seznámí s Brunem, svým nejlepším kamarádem. Výšlapy do hor
se stanou výchovnou metodou Pietrova otce, samotářského chemika střádajícího v šedi Milána svůj
vztek na celý svět i svůj stesk po horských vrcholech. Také Pietrův i Brunův dospělý život bude pevně
svázán s horami… Bestseller Paola Cognettiho vychází ve třiatřiceti zemích.

Paolo Cognetti za Osm hor obdržel nejvýznamnější italské
literární ocenění PremioStrega, které v minulosti získal na-
příklad Umberto Eco, Alberto Moravia nebo Paolo Giordano. 
V Itálii se románu prodalo již více než 200 000 výtisků a při-
pravuje se film. „Tohle není kniha jenom o horách. Je to
příběh o přátelství, o přístupu k životu. Jestli jde o ten pohled
z vrcholku hory, nebo o tu cestu na něj, nechává autor na
čtenáři, “ vysvětluje šéfredaktor Odeonu Jindřich Jůzl.

Kniha vychází ve 33 zemích, české vydání se ale liší. Jde o jubilejní 200. svazek edice Světová kni-
hovna, nakladatelství Odeon proto Osm hor vydalo hned ve dvou verzích obálek. Jedna graficky
odpovídá úpravě edice, druhá cílí na širokou veřejnost. Kniha má potenciál zaujmout každého čtenáře.
Autorův styl si rozhodně oblíbí třeba fanoušci Paola Giordana. V Itálii román získal i cenu mladých
čtenářů.
Překlad: Alice Flemrová
Nakladatelství: Euromedia Group – Odeon, vázaná, 232 stran, 135 x 207 mm, 249 Kč, 
ISBN: 978-80-207-1791-7

https://www.bux.cz/svetova-soucasna/osm-hor-2
Zakoupit můžete zde

Rozhovor s autorem na další straně



www.euromedia.cz

Ve své knize Osm hor zaznamenáváte životy obyvatel hor
a měst, zároveň se vám daří vytvořit melancholickou
atmosféru, až vzniká pocit, že jde o autobiografický ro-
mán o lásce, smrti, přátelství, obtížném vztahu s rodiči 
a marné snaze vzepřít se osudu. Jde o správný dojem?
Myslím si, že je zcela nepodstatné, zda je text autobiografický
nebo ne. Podobnost lze nalézt v postavách, scénách, kuli-
sách... Když píšu, je to jako bych se pohyboval v jiném životě,
v jiné pravdě. Stejně jako Pietro jsem se narodil v Miláně 
a strávil mnoho let v horách, kde jsem také navázal
prázdninová přátelství. Ale záměrně jsem posunul děj do pro-
středí, kde sám žiji. Musel jsem být schopen vytvořit přímou
vazbu s postavami a jejich problémy. Jde o jakýsi přenos
atmosféry, která už je definována v genech, a tím může být
rozpoznána.  Myslím, že melancholický tón pochází odtud.
Pietro má všechno, aby se stal spisovatelem, pozorovatelem
života. Zřejmě hodně zdědil od svého otce, je také samo-
tářský, a o to víc dokáže ocenit  přátelství s Brunem jako ve-
liký dar. 
Zmínil jste se, že se svými postavami prožíváte jiný život,
je to tedy sen? 
Teprve po třicátých narozeninách jsem začal objevovat tajem-
ství svého života a dokázal se fascinovat jeho peripetiemi.
Začal jsem psát jako tolik jiných teenagerů. Ne proto, že jsem
se chtěl dobrat nějaké analýzy sebe samého, ale protože
jsem chtěl být jiný, chtěl jsem snít další životy. A to mě do-
vedlo i k tomu, že jsem začal pro televizi točit dokumenty.  
O několik let později jsem se jako spisovatel vrátil ke svým
kořenům, k mládí, k rodičům a ke vzdělání. Ale s jinýma oči-
ma.  
Psaní pro mě znamená pochopit postavy, způsob, jakým  se
člověk rozvíjí svou aktivitou. Spisovatel ovšem nemůže z pří-
běhu vyčnívat, to je důležité pro uměleckou kvalitu jeho textu. 
Jak byste charakterizoval hlavního hrdinu?
Základem pro Osm hor je realistické znázornění životní pouti.
Chtěl jsem zkoumat různé vrstvy přátelství v průběhu času,
jeho intenzitu, která se velmi mění. Zdá se, že Pietro jde stej-
nou cestou jako jeho otec. Je tichý, snílek bez přátel, ale je to
někdo, kdo snadno naváže kontakt a ví, kudy se vydat k vr-
cholu. Nejlépe se však cítí na pastvinách a břehu jezera, ve
vesnici s prostým domem. Pietro nenávidí povinná „shro-
máždění“, touží, a to je i můj případ, objevovat jiné světy.
Vždycky vyhledával kontakt s jinými lidmi, ale nebyl příliš

úspěšný. Potřebuje přátele v horách, aby s nimi sdílel svůj
nový způsob života. Způsob, který samozřejmě není nový, ale
jde zpět do starodávné tradice. Znamená to třeba, abyste
něco společně vytvořili. Když Pietro a jeho přítel Bruno po-
staví dům vysoko v horách na náhorní plošině, jsou
nejšťastnější. Zanechali po sobě dědictví, něco, co zůstává,
když odejdou...  
Prostý život, který charakterizuje Osm hor, má nadčasový
charakter. Nezvoní mobilní telefony, civilizace do kopců
nedoputovala... Vaše kniha bývá označována jako „deto-
xikační lék“, protože tlumí nadměrný hluk naší doby. 
Ano, myšlenka vzdát se moderních technologií koresponduje
s mojí odolností vůči převratným technologiím. Vím, že máme
tolik přístrojů, které by mi ulehčily život, ale zároveň postrá-
dám schopnost s nimi rozumně jednat. 
V zimě Pietroův otec odmítá jít do hor, protože pohrdá ly-
žaři, kteří sjíždí dolů bez snahy o výstup. To také odpo-
vídá vaší představě o horách?
Pro mě se hory vyznačují velkou důstojností. Ukrývají staré
hodnoty. Na některé jsme už zapomněli, ale jsou stále dů-
ležité. Proto mě trápí, když vidím, jak se hory ničí. Hněv
Pietrova otce je zaměřen proti asfaltu, silnicím, které vedou 
k rozvoji lyžařských středisek a tím hrubého zásabhu do pří-
rody. 
Váš román Osm hor se setkal s velmi příznivým přijetím.
Zahraniční práva byla prodána do více než třiceti zemí, zí-
skal prestižní cenu Premio Strega. Jak vnímáte takový
úspěch?
Jsem velmi rád, že nyní mám možnost psát své knihy,  aniž
bych se musel starat o peníze. Až dosud jsem si vydělával
jako jako učitel, pracoval jsem v pohostinství a v archivu.
Začal jsem psát, když mi bylo osmnáct let a vydal sedm knih,
včetně románu, povídek, cestopisů. A také knihu o psaní. Je
to poprvé, že mohu být na plný úvazek spisovatel, což se mi
zdálo jako nesplnitelný sen. 
Román je o přátelství mezi dvěma muži. Proč jste
„oprášil“ téma přátelství?
Na téma přátelství se v naší literatuře zapomnělo. Já sám
dávám přednost přátelství nad rodinou. Mám spíše hektickou
rodinu, zatímco přátelství mi dává pocit svobody. Je pro mne
velmi důležité. 
(Ze zahraničních pramenů)

Důležité je
pro mě
přátelství...



Robert Fulghum 
OpRavář Osudů
George Novak přijede do prahy, aby
pátral po svých českých kořenech.
Nakonec ale zjistí, že vlastně hledá
odpověď na jinou otázku: Kdo jsem?
Kdo si myslím, že jsem? a kdo je ve-
ra, sousedka a přítelkyně plná po-
chopení, ale i tajemství? Georgeovi
v jeho hledání nejvíc pomáhají nová
setkání – s trochu záhadnou mladou
ženou Luci Milenou nebo s bytostí,
která mu předloží naprosto neče-
kanou nabídku. v hospodě u devíti
draků a ovce, místě pro rozhovory,
otázky a odpovědi přímo stvořeném,
najde pak nejedna zápletka rozře-
šení. 
vázaná, 230 stran, 259 Kč, 
IsBN: 978-80-257-2244-2, 
EaN: 9788025722442

https://www.kosmas.cz/knihy/226673/opravar-osudu/
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Mirko Zilahy 
Takhle se Zabíjí 
knižní debut italského spisovatele Mirka Zilahyho je strhujícím
thrillerem z Říma roku 2008, kdy „věčné město“ ochromí nebývale
špatné deštivé počasí a zároveň se daleko od turistického centra této
vyhledávané metropole začnou objevovat těla obětí sériového vraha…

k vyšetřování vražd je povolán komisař enrico Mancini, schopný detektiv, který
prošel výcvikem FbI a právě zažívá nejhorší období svého života – musí se vyrovnat
se smrtí své milované ženy. Vrah, který si říká stín, ale pokračuje ve svém řádění.
brzy je více než patrné, že sleduje hlubší cíl, který ospravedlňuje boží spravedlností.
Vše má svůj řád, a tak ani Manciniho nasazení k případu není náhodné. Mancini brzy
zjišťuje, že je nenávratně vtažen do stínovy partie, donucen se zapojit do boje, ze
kterého nikdo nevyjde bez šrámů. 

Vázaná, 400 stran, doporučená cena 349 kč, IsbN:978-80-7252-712-0

https://www.prah.cz/knihy/takhle-se-zabiji-490

www.prah.cz
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Rozhovor s autorem na následující straně

Temný thriller 

z prostředí Říma, 

jak ho zná jen málokdo



Narodili jste se a vyrůstal 
v Římě a pak působil jako
profesor na Dublinské
univerzitě. Získal jste jméno
jako překladatel. A teď vás
proslavil debutový román,
který v Itálii velmi dobře přijali
čtenáři i kritika. V cizině si
jméno postupně získáváte, co
byste o sobě chtěl prozradit?
Jsem sám sobě prvním čtená-
řem. Každé dílo, které má něco
společného se slovy, ve mně
vzbuzuje velkou vnitřní vášeň.
Miluji tedy jak psaní, tak i čtení.
Vyrůstal jsem v domě plném žen
a knih. Knihy jsem považoval za
své přátele a brzy se je naučil
milovat. Dnes je každá kniha
můj kamarád, moje dítě a mi-
lenka současně!
Takhle se zabíjí je dokonalý
thriller a literatura ve své nej-
lepší podobě.  Začínal jste
psát už s takovým úmyslem
nebo se to prostě „stalo“? 
Jak těžké bylo napsat tuto
knihu a jak dlouho vám to trvalo?
Asi rok a půl, a jak jsem to zvládl, je pro mě stále zá-
hadou. Ale šlo o těžké období. Mým cílem bylo napsat
literární thriller. Cením si uměleckou kvalitu a nerad
rozdělují knihy do žánrů nebo kategorií. Hezky to
vyjádřil Oscar Wilde: „Kniha je napsaná dobře nebo
špatně. To je všechno.“ Učil jsem se u anglických kla-
siků viktoriánské éry, jako Charles Dickens, Robert
Louis Stevenson, Oscar Wilde či Edgar Allan Poe 
a z dvacátého století Shane Stevens. Ale také jsem se
inspiroval italskými autory, třeba Umbertem Ecem.
Sériový vrah, který se nazývá „Stín“, rozsévá
strach a teror po celém Římě. Od vraždy až po
likvidaci  mrtvol má všechno pečlivě naplánováno 
a dává tomu symbolický význam. Proč takto chara-
kterizujete zrovna sériového vraha?
Protože jejich skutky jakoby nám otevíraly cestu k naší
nejhorší části, té skryté jako u doktora Jekylla a pana
Hyda. Psaní o tomto druhu lidí mi dalo příležitost proni-
knout hluboko do temných zákoutí duše. Ve „Stínu“ se
to zhmotnilo – krutý sériový vrah, který zavraždí lidi 
a ještě si to dokáže zdůvodnit. 

S každou novou obětí „Stínu“ sa-
mozřejmě stoupá tlak na římskou
policii. Nejlépe řešil případ komisař
Enrico Mancini, jeden z nejzají-
mavějších a fascinujících hrdinů.
Tato postava je mistrovské dílo!
Věděl jste od začátku, že bude takto
fungovat, nebo nebo se vám utvá-
řel až během psaní? 
Vzhledem k tomu, že jsem v roce
2009 přemýšlel o tom, že napíšu kni-
hu, už byl Mancini zasutý někde v mé
mysli. Na začátku měl jen jednu tvář,
pak postupně přicházely emoce a ko-
nečně jsem začal přidávat drobné
detaily, které utvářejí jeho charakter,
který se plně projevil při jeho střetu 
s Romem a „Stínem“.
Mancini je hvězda mezi římskou
policií. Není jen detektivem oddě-
lení vražd, ale také profesorem,
který získal poznatky od těch nej-
lepších agentů FBI v Quantico ve
Virginii. Proč myslíte, že sérioví
vrazi jsou hlavně americkým feno-
ménem?  
Sérioví vrazi jsou globálními jevy.
Kriminalista, kterého jsem kontakto-
val, mi řekl, že je dnes v Římě na
svobodě patnáct aktivních sériových
vrahů. V Evropě máme tendenci po-
važovat to za americký problém. Ale
je to dáno spíše literaturou a filmy. 

Manciniho život ovlivnila smrt jeho ženy, která
podlehla  rakovině. Trauma, které si prožívá, je
velmi přesvědčivé. Bylo to těžké popsat?
Když nám někdo umře, prožíváme nekonečná muka. 
V tomto okamžiku v nás začne narůstat zoufalství. Je to
jako  bublina, v níž žijí naši vnitřní duchové. Mluví s ná-
mi a ozvěna jejich slov je něco, od čeho se bojíme
odpoutat, a tak v nás přežívají. Snažil jsem se analy-
zovat sám sebe prostřednictvím Manciniho, poznat
svou bolest a svou duši. Ano, i pro to bylo bolestné na-
psat tuto knihu. 
Mancini touží po útočišti, ztrácí se v alkoholu 
a nikdo ho za to nemůže vinit. Stál před úkolem
zadržet vraha a ještě k tomu překonat své osobní
problémy. Jak jste se dokázal do něho vcítit a co
bylo nejtěžší při psaní knihy o takových zločinech?
Co vás při psaní nejvíce fascinovalo?
Alkohol, zvláště pivo, je součástí života Manciniho. Než
jeho žena zemřela, byl to prostě jednoduchý způsob,
jak uniknout skutečnosti. Když holdoval alkoholu po
práci, mohl říct: OK, mám za sebou den se všemi
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Mirko Zilahy se narodil v Římě v roce
1974. Vystudoval cizí jazyky a literatu-
ru, získal doktorský titul na Trinity
College v Dublinu, kde vyučoval ital-
štinu a literaturu. Nyní vyučuje anglický
jazyk a literaturu na Univerzitě pro ci-
zince v Perugii. Publikoval eseje o ir-
ských autorech a zabývá se prací sou-
časných italských spisovatelů. Je pře-
kladatelem z angličtiny. Kniha Takhle
se zabíjí je jeho debutovým románem,
který byl zatím přeložen do sedmi
jazyků. 

Ponor do
tmavých
zákoutí
duše



hroznými věcmi,  je u konce, nyní začíná bezpečný ži-
vot tady v mém domě s manželkou. Po její smrti se
však pivo pro něj stalo stejně důležité jako dýchání. 
K tomu musí Mancini myslet a cítit se stejně patolo-
gicky jako „Stín“, aby ho našel a usvědčil. Takto rozpol-
cená mysl představuje obrovskou zátěž. 
Román má tři protagonisty.  Jsou to Mancini, „Stín“
a samotný Řím! Ale Řím, který nám ukazujete, není
to ono věčné město s fascinujícími budovami 
a sladkým životem. Proč jste vybral místa jako ně-
kdejší průmyslovou oblast  v Ostiense nebo Testa-
ccio, kde neplatí žádné tabu?
Když jsem studoval a vyučoval italskou literaturu v Du-
blinu, strávil jsem mnoho let mimo své rodné město, To
mi dalo jiný pohled na Řím, vnější smíšený s mými
vnitřními pocity. Tím mi bylo jasné, že Řím musí být 
v mé knize odlišný od toho monumentálního a stereo-
typního města, které každý zná. Vybral jsem si temnou
atmosféru – asi mě inspirovalo podnebí Irska. Vžíval
jsem se i do pochmurné atmosféry na konci 19. století
v Londýně, Edinburghu a Dublinu. Zvláštní shodou
okolností jsem se v roce 2012 přestěhoval do rohového
domu v římském Ostiense. Je to čtvrt s mnoha opuště-
nými budovami, plynojemem, zchátralými továrními
halami. Takže jsem našel dokonalé prostředí, kde „Stín“
zabíjí své oběti.
Než jste se vydal na dráhu spisovatele, byl jste
velmi úspěšný překladatel. Mimo jiné jste překládali
romány americké spisovatelky Donny Tarttové. (Její
román Tajná historie vydá do konce roku 2017 Argo,
pozn. KNIHY). Budete nadále pracovat jako pře-
kladatel nebo se zaměříte na vlastní autorské pro-
jekty?
Pracuji jako novinář, překladatel a nyní jako autor.

Musím však připustit, že překlady mě fascinují stále
nejvíce.Miluju překládat gotické a viktoriánské autory,
ale momentálně se soustřeďuji na psaní mé trilogie.
Román Takhle se zabíjí zaujme čtenáře od začátku
až do konce. Nejen Mancini a „Stín“ jsou fascinující
postavy, ale celý tým má tolik potenciálu, že čtenář
touží po pokračování. Co může očekávat? 
Už jsem se zmínil, že půjde o trilogii.  Vlastně od sa-
mého začátku jsem měl v hlavě příběh o tisící stranách,
který se rozdělí na tři základní témata.  V prvním jsem
připomněl smysl spravedlnosti a nelidskosti. Ptal jsem
se: Co je správné? Boží zákon, stát s povinností
vymáhat právo? Nebo co každý z nás má ve svých
srdcích? Odpověď není důležitá, v literatuře nemusíte
vždycky odpovídat.
Ve druhém románu, který už je na trhu, je téma vztah 
k realitě a transformaci. Mancini si uvědomil, že něco 
v sobě mění, už nežije jen smutkem. Obraz ženy, tón
hlasu, vůně se pomalu rozpadají. Ale tyto jevy ho dě-
sí, cítí vinu. Potřebuje život. Podle Junga realita nee-
xistuje, je to jen naše psychika, která ji vytváří. 
Nakonec jsem skončil s tímto konceptem a vytvořil séri-
ového vraha, jehož problematické hledisko představo-
valo vztah k realitě, halucinace a vize. 
Ve třetím, který nyní píšu, rozvíjím pojem identity. 
V každém z nás je dav, který se snaží prosazovat naše
vlastní já. Stejně jako ve filmu Split, který líčí skutečný
případ amerického sériového vraha, jenž se cítil být
obýván 23 silnými osobnostmi, které mu utvářely fyzio-
logii. Jeden z nich měl diabetes a v době, kdy se se stal
dominantní, vyvolal u postiženého opravdu zdravotní
problémy. Jinak jsem milující otec, romský fanoušek
čarodějnictví a píšu, čtu a snažím se co nejvíce se
bavit.

(Ze zahraničních pramenů)
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Ruth Ware 
ŽENA Z KAJUTY Č. 10
Novinářka Lo Blacklocková, která píše do cesto-
vatelských časopisů, právě dostala životní šanci:
má se spolu s hrstkou cestujících z vyšší společ-
nosti účastnit luxusní okružní plavby po norských
fjordech. Soukromá jachta Polární záře se právě
vydává na svou panenskou plavbu – obloha je mo-
drá, moře klidné a hosté dobře naladěni. Noblesní
kajuty, večeře ve velkém stylu, elegantní konver-
zace… Pohádka se však zvrhne v noční můru: Lo 
v polotmě zahlédne, jak někdo srazil s paluby do
moře jakousi ženu. Novinářka je jediná, kdo inci-
dent viděl, a nikdo jí nevěří – vždyť nikdo z hostů
nechybí! Lo se zoufale snaží zjistit, co se stalo, ale
loď pluje dál, jako by o nic nešlo. Jenže něco je tu
špatně, skrznaskrz špatně…
Důmyslně vystavěný román, který připomíná vrchol-
ná díla Agathy Christie, je plný překvapivých zvratů
a mrazivých odhalení.

Vázaná, 368 stran, 155x230 mm, 328 Kč, ISBN: 978-80-7335-471-8, EAN: 9788073354718
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„Agatha Christie se setkává s Dívkou ve vlaku.“ – THE SUN
„Geniální thriller, neuvěřitelně mrazivý. Neustále zrychlující až do poslední stránky.“
– SUNDAY MIRROR

Rozhovor s autorkou na následující straně

JAK MOHLA ŽENA Z KAJUTY Č. 10 ZMIZET,

KDYŽ JI V KAJUTĚ NIKDO NEVIDĚL?
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Co vás přivedlo k rozhodnutí začít psát thrillery pro
dospělé? 
Bylo to po jednom rozhovoru s kamarádkou, která mi
řekla, že nikdy nečetla psychologický thriller, který by
se odehrával v temné noci. Okamžitě mi došlo, že ta-
kový příběh chci napsat. Co nejdříve jsem usedla k po-
čítači, o nějakou teorii či zákonitosti žánru jsem se    
v ten moment vůbec nestarala. 
Co vás nejvíce ovlivňovalo?
Byla to celá řada podnětů. Třeba hororové filmy. Bavilo
mě se dívat, jak se nějaký zloduch schovává za závěsy
nebo v uzamčených místnostech. Hodně jsem také
četla. Milovala jsem Agathu Christie. Především její  ro-
mány jako jsou Vražda v Orient–expresu nebo Smrt na
Nilu. Agatha Christie ale nenapsala román, který by se
odehrával na výletní lodi. Žena z kajuty 10 je tedy
takový můj hold pro ni!
Na co nesmíte zapomenout, když píšete své pří-
běhy, abyste udržela čtenáře v napětí od první do
poslední stránky?
Takhle na to nemyslím. Mám určitou představu a té se
snažím přiblížit. Pokud mě to baví, tak věřím, že se
nebude nudit ani čtenář. Když u psaní začnu zívat, je
mi jasné, že jsem zahnula do slepé uličky. Cenná je pro
mě spolupráce s redaktory. Vždycky na ně dám, když
mě upozorní, že některý motiv je příliš průhledný nebo
málo přesvědčivý. Důležité je být v tvorbě poctivý.
Každý falešný „tón“ se ozve a působí rušivě, jako 
v hudbě... Čtenáři krimi románů jsou velmi vyspělí 
a neupřímnost velmi rychle odhalí, a tím je definitivně
ztratíte. 
Kdybyste dostala možnost prožít jeden den v ně-
které knize. Kterou byste zvolila? 
Ooh..., to je skvělá otázka! Nikdo se mě na to dosud
neptal. Rozhodně by to nebyl román, kde by se ode-
hrával nějaký zločin.  Možná bych se dobře cítila v ro-
mánu Anne of Green Gables kanadské autorky  Lucy
Maud Montgomery. Odehrává se na Ostrově prince
Edwarda, kde jsem nikdy nebyla a kam bych se ráda
podívala. Ale to není jediný důvod. Když jsem knihu
četla, přemýšlela jsem, jak bych se zachovala v roli
jedenáctileté osiřelé dívky. Jak bych se vyrovnávala 
s novým prostředím, co bych řešila jinak, co stejně jako
Anne. 
Které období své tvorby máte nejraději?
Asi fázi nápadů, to se ponořím do myšlenky a nechám
se jí unášet. Mám pocit, že se rodí nejkrásnější kniha,
která kdy byla napsána. Něco jako první chvíle milost-
ného vzplanutí... 
Jak vás napadlo umístit děj románu na výletní loď?
Když jsem začala psát Ženu z kajuty č. 10, neznala
jsem srovnatelný thriller a myslela, že to pro ten můj

bude skvělé prostředí. Zatím ale vyšel Distress Signals
od Catherine Ryan Howardové. Fascinující kniha a pro
mě nová výzva. 
Skutečnost, že je na lodi pouze deset kabin ohraničilo
prostor a tím hrdiny učinilo velice zranitelnými. Myslíte
si, že stačí zamknout a jste sami. ale ve skutečnosti to
není možné. Jsou lidé, kteří mají klíče od vašeho poko-
je a mohou kdykoli vniknout dovnitř. Tím se nad vámi
vznáší přízrak něčeho strašného...
Jak své postavy rozvíjíte?
Poslouchám je. Než začnu psát, hodně na ně myslím.
Když jsem hotová zhruba s polovinou rukopisu, za-
čínám se zabývat další knihou a jejími postavami.
Takže s nimi strávím spoustu času a chci je pochopit,
než o nich začnu psát. Ale jakmile se pustím do práce,
poslouchám je, jako by to byli opravdoví lidé a důvěřuji
jim, i kdyby udělali něco, s čím nelze souhlasit. 
Žena z kajuty č. 10 se dlouho držela na čtvrtém
místě bestsellerů New York Times. Jaký je to pocit?
Úžasný, neskutečný! Stále jsem si nezvykla, že má
kniha je bestsellerem New York Times.
Co nám můžete říct o své další tvorbě?
Obávám se, že nic moc! Jsem trochu pověrčivá, když
mám mluvit o probíhajících projektech. Tak vám řeknu
jen tohle – tentokrát to nebude tajemství zamčeného
pokoje...

(Ze zahraničních pramenů)

Přízrak něčeho
strašného...



Umberto Eco
Jak cEstovat 
s lososEm 
a Jiné EsEJE
Umberto Eco byl mistrným pozorovatelem
světa kolem sebe i jeho glosátorem. Jak
cestovat s lososem je kniha návodů, kde
autor s notnou dávkou inteligentního hu-
moru nabízí řešení, jak se vyrovnat s nej-
různějšími nečekanými i standardními, ale
nežádoucími situacemi, jež život přináší:
jak strávit inteligentní prázdniny, jak
nepoužívat mobilní telefon, jak nemluvit 
o fotbale, jak se vyhnout nakažlivým cho-
robám, jak jíst v letadle, jak cestovat 
v amerických vlacích a mnoho dalších. 

Překlad: magdaléna Žáčková

vázaná, 200 stran, 258 kč, 
Ean: 9788025721674
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Jak uspořádat
veřejnou knihovnu

Katalogy musí být umístěny co nejdále od sebe – je
třeba dbát na to, aby byl oddělen katalog knih
a katalog časopisů, a ty pak aby byly odděleny
od tematického katalogu; stejně tak je nutné postupo-
vat s nedávno získanými tituly, které je třeba oddělit
od těch starších. Pokud je to možné, psaní názvů
v těchto katalozích (u nedávno získaných titulů i těch
starších) musí být odlišné – například u novějších by
se mělo psát „rétorika“, v případě starších titulů
„rhetorika“ s písmenem h. „Čajkovskij“ by se měl psát
ve starších akvizicích s „Č“, zatímco u těch nových by
se mělo psát po anglicku „Tchaikovsky“. Témata musí
určovat knihovník. Na stránce s copyrightem nesmí
být poznamenáno, pod jakým heslem jsou knihy
zařazené. Signatury musí být nedešifrovatelné, pokud
možno dlouhé, aby každý, kdo vyplňuje žádost
o výpůjčku, neměl dostatek místa na celou řadu čísel,
a tak poslední vynechal, považuje tato čísla za nepod-
statná, a obsluha mu tak mohla formulář vrátit, aby ho
vyplnil znovu. Čas mezi žádostí o výpůjčku a jejím
vyřízením musí být velmi dlouhý. Knihy není nutné
vydávat více než po jedné. Knihy, které si vypůjčíte
domů, nesmějí být odnášeny do studovny. Musíte
tedy svůj život rozdělit na dvě základní části –
na jedné straně domácí čtení, na druhé studium v
knihovně. Knihovna musí odrazovat od čtení několika
knih současně, protože to vyvolává šilhání.
Pokud je to možné, musí v knihovně zcela chybět
kopírky. Pokud tam přece nějaká je, musí být velmi
vyčerpávající a zdlouhavé se k ní dostat, poplatky
za použití musí být vyšší než v okolních kopírovacích

centrech, maximální množství kopírovaných stránek
je třeba omezit na maximálně dvě nebo tři stránky.
Knihovník musí považovat čtenáře za nepřítele, po-
valeče (jinak by byl v práci), potencionálního zloděje.
Informační kancelář musí být nedostupná.  
Od půjčování knih domů musí být čtenář odrazován.
Meziknihovní výpůjčky musí být nemožné, anebo
musí trvat celé měsíce. Každopádně je lepší zajistit,
aby nebylo možné zjistit, co je v ostatních knihovnách.
Vzhledem k tomu musí být krádeže velmi jednoduché.
Otevírací doba se musí přesně shodovat s pracovní
dobou, a to po předběžném projednání s odbory –
zcela zavřeno v sobotu, v neděli, večer a v době
oběda. Největším nepřítelem knihoven je pracující
student. Nejlepším přítelem je Don Ferrante, někdo,
kdo má svoji vlastní knihovnu, nepotřebuje tudíž
chodit do knihovny veřejné, a pokud zemře, veřejné
knihovně svoji knihovnu odkáže. Uvnitř knihovny
nesmí být možné najít jakékoli občerstvení,
za žádných okolností, a musí být rovněž nemožné
knihovnu opustit za účelem občerstvení mimo
budovu, aniž byste vrátili všechny knihy, se kterými
pracujete, abyste o ně poté, co jste si venku dali kávu,
museli znovu žádat. Musí být nemožné druhý den
svoji knihu znovu nalézt. Musí být nemožné zjistit, kdo
si vypůjčil knihu, která je momentálně nedostupná.
Pokud možno, žádné záchody. V ideálním případě by
čtenáři nemělo být vůbec umožněno do knihovny
vstoupit. Pokud už vstoupil a důsledně trvá na svém
právu, které mu bylo přiznáno principy roku 1789, ale
ještě neproniklo do obecného povědomí společnosti,
za žádných okolností nesmí a nikdy smět nebude –
kromě rychlých konzultací v regálech studovny – mít
volný přístup do tajů všech oddělení. 

DŮVĚRNÁ POZNÁMKA
Veškerý personál musí být postižen fyzickými defekty,
protože je úkolem veřejné instituce nabídnout mož-
nost práce handicapovaným občanům (v jednání je
rozšíření tohoto požadavku také v rámci hasičského
sboru). Ideální knihovník musí především kulhat, aby
se prodloužil čas mezi přijetím žádosti o výpůjčku,
sestupem do podzemí a návratem. U personálu, který
musí šplhat po žebřících, aby se dostal do regálů
ve výšce více než osm metrů, je požadováno, aby měl
z bezpečnostních důvodů chybějící ruku nahrazenou
protézou s hákem. Zaměstnanci, kterým chybí obě
horní končetiny, musí vydávat požadovaný svazek,
držíce jej v zubech (pravidla knihovny mají tendenci
zabránit výdeji objemných svazků ve formátu větším
než osmerka).
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Marc Elsberg
BlAcKOut – 
Zítra bude pozdě
Otřesný, ale realistický scénář... 

Jednoho chladného únorového dne zhasnou světla v Itálii.
A  nejen tady. chvíli nato ve Švédsku, pak v  Německu, Francii, Rakousku, Belgii
a Holandsku. Všude v Evropě se hroutí elektrická síť, přestanou fungovat výtahy, vlaky
metra uvíznou v tunelech... 
Bývalý italský hacker a programátor Piero Manzano věří, že ví, kdo je za to zodpovědný,
a  tak se to snaží sdělit odpovědným orgánům. Ale nikdo mu nevěří. Až francouzský
komisař Europolu François Bollard je ochoten mu naslouchat. 
Ale když mladá a atraktivní novinářka lauren Shannon objeví, že z Pierova počítače byly
odeslány podezřelé emaily, začne klást nepříjemné otázky a Bollard jej začne podezřívat.
Manzano má proti sobě mazaného a neviditelného soupeře a stává se z něj lovná zvěř. 
Situace v ulicích se stává stále více dramatičtější. Zdá se, že v Evropě nic nefunguje.
Několik evropských jaderných elektráren je v kritickém stavu a ohrožují životy milionů
lidí...
ZÁVOD S ČASEM ZAČÍNÁ. ZÁVOD, KtERÝ lZE JEN StĚŽÍ VYHRÁt.
Překladatel Matouš Hájek 
Vázaná, 376 stran, 130x200 mm, 399 Kč, EAN: 9788073901882 

http://www.knihyomega.cz/eshop-blackout-zitra-bude-pozde.html
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Náš každodenní život je stále více náchylný k poruchám.
Marc Elsberg, autor bestselleru BLACKAOUT, mluví 
o naší závislosti na elektřině a dalších nebezpečích pro
moderní společnosti 

Řekněte nám nejprve něco o sobě...
Jsem z Vídně a pracuji jako strategický konzultant 
a kreativní ředitel v reklamní společnosti. Zabývám se 
i komunikací na finančních trzích. Když jsem začal praco-
vat na Blackoutu, fascinovala mě šíře propojení součas-
ného světa a jeho infrastruktury. Na bezchybných do-
dávkách energií závisí úplně všechno. Přemýšlel jsem,
jak o tom napsat. Rozhodl jsem se pro scénář, co se sta-
ne, pokud dojde v celé Evropě k výpadku rozvodné sous-
tavy.
Vy jste něco podobného, třeba v menším rozsahu,
zažil?
Naštěstí ne. 
Ve svém románu popisujete hororový scénář, hackeři
napadnou evropskou rozvodnou síť a má to katas-
trofální následky včetně kolapsu jaderné elektrárny.
Je takový scénář reálný?
V případě dlouhodobé závažné poruchy by se skutečnost
mohla podobat tomu, co popisuji v Blackoutu. Potvrzují to
i studie mnoha odborníků. Jednou z nich se zabýval 

v roce 2011 i německý Bundestag.

Zajímavé jsou také výsledky švýcarského  bezpečnost-
ního cvičení z roku 2014. Simulovalo jen dvoudenní
výpadek proudu a ukázalo se, že mnoho systémů v naší
úzce propojené společnosti pracuje pouze za před-
pokladu úplného stoprocentního napájení. Při snížené
dodávce přestává být průmysl a spousta dalších odvětví
funkční. Nedostatek energie v systému je ovšem stejně
špatný jako úplné selhání.
Podle průzkumu víc než tři třetiny Němců věří, že se
mohou vypořádat až s dvoutýdenním výpadkem elek-
trické energie. Mýlí se. 
Úplně. Dodávka vody se zhroutí okamžitě ve většině ob-
lastí. Potravu má průměrná německá domácnost doma
na čtyři dny. Nepomohou ani plné mrazáky, protože ty
přestanou také fungovat. Zásobování supermarketů zko-
labuje během jednoho dne. Přestanou fungovat banko-
maty, telefon, rozhlas, televize nebo internet. Lidé by
zůstali bez informací i bez pomoci...
Myslíte si, že existuje spolehlivá obrana vůči hacker-
ským útokům teroristů?
Když jsem začal psát v roce 2008, byla taková hrozba
fantazií. Poté útok počítačových virů Stuxnet na jaderné
elektrárny v Íránu ukázal, že nebezpečí je velmi reálné. 
V současné době se v elektrárnách používá několik ge-
nerací softwaru, který by je měl chránit. 
Ale hrozba trvá...

(Ze zahraničních pramenů)
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Christophe Chabouté, 
Herman Melville
MOBy DICK
Francouzský kreslíř Christophe Chabouté přímo
zázračně proměnil do komiksové podoby jedno ze
základních děl anglické literatury. Osudový souboj
kapitána achaba s bílou velrybou znají i ti, kteří nikdy
román Hermana Melvilla nečetli, a to nejen proto, že se
dočkal celé řady úspěšných i neúspěšných zpracování
(jednu z komiksových verzí vytvořil i legendární Will
eisner). Moby Dick je totiž příběh, který dnes neod-
diskutovatelně patří do kulturního kánonu. Také proto
Chabouté neměl lehkou startovací pozici, ale jeho pojetí
bez debaty bere dech. Černobílá kresba, v níž vynikne
každé ráhno, uhrane čtenáře svojí atmosférou. znovu se
ocitneme na velrybářské lodi a díky Chaboutého umění
ucítíte vodní tříšť a uslyšíte vítr v lanoví. lov na Moby
Dicka může začít. 

Překlad: Stanislav Václav Klíma, Marie Kornelová

Vázaná, 256 stran, 348 Kč, eaN: 9788025722374

https://www.kosmas.cz/knihy/234140/moby-dick/

Tomáš Hodan, Ondřej Nezbeda, 
Petra Soukupová 
TOTálNí NaSazeNí
Tři komiksové příběhy podle skutečných událostí. Tři příběhy
žen, které se nikdy nesetkaly, a přece jejich životy spojuje
podobná zkušenost – pracovní lágr. Franciska se během
nuceného nasazení narodila. Její polská matka a český otec
se do sebe zamilovali na tom nejpodivnějším místě — v to-
várně na munici, kde byli oba nuceně nasazeni. Jarmila se
chtěla otrocké práci pro nacistickou říši vyhnout, ale nakonec
do Německa odjela, aby se v táboře Sackisch skryla před
gestapem. Spolupracovala totiž jako spojka s odbojovou
skupinou, kterou nacisté odhalili. a Helena musela na otrocké
práce nastoupit poté, co ji s rodiči, sourozenci a babičkou
uvěznili v židovském ghettu ve volyňském Ostrožci. z rodiny
přežila jediná. 

Kniha ale nevypráví jen o ubíjejících dnech, které tyto ženy 
a jejich rodiny trávily v továrnách, na polích pod dohledem strážných. Vypráví i o tom, co
jim válka vzala, s jakými vzpomínkami a s jakou bolestí je vrhla zpět do světa. a spolu 
s nimi zhruba dalších 400 až 450 tisíc Čechů, českých Židů a Romů, kteří museli odjet do
nacistické říše jako levná pracovní síla a jako vězni zajateckých a koncentračních táborů.

Ilustrace: Karel Osoha, Tomáš Kučerovský, Petra Josefína Stibitzová
Vázaná, 120 stran, 498 Kč, eaN: 9788025722602
Kniha byla vydána ve spolupráci s nakladatelstvím Post Bellum.
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