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Kanadská spisovatelka
Margaret Atwood přijede
do Prahy převzít Cenu
Franze Kafky. Se čtenáři se
sejde 18. 10. v 15 hodin v Paláci
knih Luxor v Praze.
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Neal Bascomb
ZimNí pevNost
Kniha Zimní pevnost amerického spi-
sovatele a novináře Neala Bascomba
představuje českým čtenářům pouta-
vý špionážní příběh na pomezí litera-
tury faktu a převyprávěné historie 
o největší sabotáži druhé světové
války – o operaci, která zabránila
Hitlerovi a nacistům získat ničivou
atomovou bombu. Živé strhující vy-
právění podložené pečlivým výzku-
mem je poctou odvaze, vynalézavosti
a vlastenectví. 

píše se rok 1942 a nacisté jsou na nejlepší cestě stvořit jako první zbraň nevídané
ničivé síly. mají fyziky. mají uran. Už potřebují jen získat dostatečné množství jediné
látky: těžké vody, která se vyrábí v norském vemorku, jediné továrně svého druhu
na celém světě. spojenci vědí, že továrnu musejí zničit. Ale jak mají proniknout do
pevnosti, která je postavena na strmém útesu na jednom z nejchladnějších a nej-
nehostinnějších míst na Zemi? Na scénu vstupuje vynikající norský vědec Leif
tronstad, který dramaticky uprchne ze své vlasti, aby spojencům prozradil, jak je
továrna důležitá – a jak se dá infiltrovat.
Zimní pevnost čerpá z pokladnice přísně tajných dokumentů a dosud nezve-
řejněných deníků a dopisů samotných sabotérů. vypráví poutavý příběh o vědci,
jenž se stal vrchním špionem, o přežití v divoké přírodě, sebeobětování pro vlast,
gestapáckých raziích, katastrofálních nezdarech a o operaci, která na poslední
chvíli vzala Hitlerovi šanci získat atomovou bombu.

Neal Bascomb je autorem bestsellerů Lov na eichmanna, the perfect mile
(Dokonalá míle), Higher (výš) a Red mutiny (Rudé povstání). 
Za své knihy získal v UsA několik celostátních ocenění.

přeložil tomáš Jeník

vydává práh, 334 stran + 16 stran fotopříloha, 150x230, 399 Kč, 
isBN 978-80-7252-693-2

https://www.prah.cz/knihy/zimni-pevnost-491

www.prah.cz

Zakoupit můžete zde

Rozhovor s autorem na následující straně



Neal Bascomb začíná den v kavárně
v Greenwich Village v New Yorku, kde
napsal všechny své knihy. Píje kávu,
čte The New York Times a pak otevírá
notebook a začíná psát.  „Už deset let
chodím každý den na stejné místo.
Cítím se tu dobře, lidé přicházejí a od-
cházejí, a nikoho nezajímám.“ 
Bascomb kolem poledne odejde do-
mů do Brooklynu na oběd, kde na
něho čekají žena a dvě dcery. Pak se
vrátí do kavárny, a píše až do veče-
ře...

Rok 1942.  Nacisté horečně vyvíjejí nejničivější zbraň,
kterou dosud nikdo na světě nedisponuje. Zdá se, že 
k tomu mají všechno – vynikající fyziky, uran. Chybí jim
už jen těžká voda, která se vyrábí v norském  Vemorku,
osamělém závodě na jednomé z nejchladnějších a nej-
nehostinějších míst na Zemi.

Co vyvolává váš zájem o určitá témata?
Jsou to příběhy samy o sobě. Nejvíce mě zajímá
vojenská historie, kterou tvoří jedinci, hrající v nich
mimořádnou roli. Myslím, že Zimní pevnost, kde píšu 
o hrdinství Norů, je toho důkazem.  
Co vás inspiruje? 
Jsou to zase lidé – jejich osudy a jak se dokáží
přizpůsobit okolnostem, aby splnili svůj úkol. Například
při sabotování německého programu vývoje atomové
bomby sehrál skvělou roli vědec Leif Tronstad. Neměl
vojenské znalosti, ani zkušenosti a je fascinující zji-
šťovat, co ho motivovalo a jak se mu dařilo mařit
zrůdné německé plány. 
Co pro vás bylo největším zážitkem při shromaž-
ďování podkladů ke knize? 
Jedním z nejvíce fascinujících zážitků bylo vydat se po
stopách válečných hrdinů s jejich syny do míst, odkud
Norové řídili své operace. Přespával jsem v  chatkách,
které obývali, lyžoval na jejich starých lyžích, střílel
jsem z jejich zbraní. Stejně jako oni jsem mrzl a čelil
nepřízni počasí. To všechno bylo nad rámec běžného
shromažďování materiálu. 
A co je pro vás tím „běžným způsobem“? 
Primárním zdrojem je vše, co se tématu, byť třeba jen
okrajově, může týkat. Chci vědět, co si lidé mysleli, co
cítili, co zažívali,  jak se jejich osudy vyvíjely. Hrdinové
Zimní pevnosti jsou normální lidé se svými obavami,

strachem, výzvami 
i s okamžiky, kdy se
chtěli vzdát. Bez
toho, aniž byste je
takto pochopili,
nemůžete psát. 

Shromažďování
podkladů ke knize

tedy spočívá 
v nalezení detailů, 
z  nichž sestavíte
mozaiku lidského
snažení na tomto

světě 
v běžných 

i mimořádných
situacích.

www.prah.cz

Pokračování 
na následující

straněLeif Tronstad



Bylo pro vás důležité, abyste
čtenářům předložil nejen velký
příběh, ale dodal i pocit empatie 
a pochopení pro odbojové bojov-
níky, kteří se obětovali pro svou
zemi? 
Absolutně. Stejně jako je toto vy-
právění o atomové vědě a o závodě
zkonstruovat do té doby nejničivější
zbraň, je to příběh statečných lidí.
Chtěl jsem se dovědět, co je moti-
vovalo, zda měli strach a jak se jim
ho podařilo překonat, aby úspěšně
zvládli mimořádně obtížný úkol 
a zastavily dokončení klíčové složky
nacistického atomového výzkumu.
Tito jedinci se nenarodili jako hrdi-
nové. Před válkou to byli úředníci,
inženýři, vědci, instalatéři a podob-
ně obyčejní lidé. Dějiny na ně
vynaložily velké zkoušky a oni se
chopili příležitosti.
V knize uvádíte příklady odolnos-
ti a rychlého myšlení. Myslím
třeba na velitele Jens-Antona
Poulssona, který  své muže pře-
vedl těmi nejkomplikovanějšími
situacemi.
Ano, to je jeden příklad. Nebo
vezměte Einara Skinnarlanda. Byl neuvěřitelně tvrdý 
a odvážný, ale stále zůstával lidský jako za mírových
časů. Stejně jako Jens-Anton Poulsson dokázal v muž-
stvu udržovat vysokou bojovou morálku, a to i v ne-
smírně komplikovaných situacích, kdy mnozí už
podléhali myšlence vzdát se. 
Výrazným znakem vaší práce je neuvěřitelná péče,
kterou věnujete bibliografii, a pramenům všeho
druhu. Druhá světová válka jich nabízí
nekonečné množství. Odkud jste za-
čal?
Při sběru pramenů pro své knihy vždy za-
čínám se studiem toho, co bylo o pro-
blému už napsáno. O zmaření výroby
těžké vody v Norsku existuje několik děl.
Četl jsem také knihy o podobných
tématech. Například o vývoji německé
atomové bomby, o Norsku během druhé
světové války a další. Pak jsem studoval
články i vědecké studie v časopisech 
a novinách. Jakmile jsem měl pocit, že
jsem už všechno, co bylo na toto téma
napsáno, shromáždil, začal jsem se svým
výzkumem. Prošel jsem archivní sbírky
po celém světě. O výrobě těžké vody
jsem třeba našel nesmírně cenné doku-

menty v norském Muzeu odporu 
v Oslo, velké bohatství skrývaly
také britské archivy. Po shro-
máždění všeho možného, a mlu-
vím o tisících dokumentech, jsem
začal oslovovat i pamětníky, kteří
tyto události zažili. Mnozí už třeba
nežili, tak jsem kontaktoval jejich
rodiny. Dostal jsem se k deníkům,
memoárům, korespondenci atd.
Tato fáze trvá zhruba dva roky a je
to jedna z nejvíce obohacujících
částí mé práce na knize. 
Vaše kniha je cenná i tím, že
popisuje komplikovanou přípra-
vu celé akce. Jak dlouho může
trvat správně naplánovat vojen-
ské operaci, stanovení optimál-
ního data pro její provedení.
Myslíte, že to bude pro současné
čtenáře překvapení, když se 
z  vaší knihy doví,  jak složitá 
a časově náročná válka je?
Ano. Ano. Ano. Často se dočítáme
jen o finálních  okamžicích akce,
ale o její přípravě se toho moc ne-
dovíme, i když je to často ta nej-
dramatičtější část. Operace Ve-
mork trvala jen několik hodin. Ale

předcházely jí měsíce příprav a výcviku týmu. A to jsem
se ještě nezmínil o období testování psychické 
a fyzické odolnosti účastníků akce. Navíc Leif Tronstad,
vědec, který plánoval tyto operace, je stejně zajímavý
jako samotné komando. Bez něho by ke  zničení
Vemorku nikdy nebylo možné dojít. Čtenáři potřebují
dostat odpovědi na otázky: proč a jak.

(Ze zahraničních pramenů)

www.prah.cz

Jens–Anton Poulsson

Einar Skinnarland



Valčík stromů a nebe
auver-sur-oise, léto 1890. 
marguerite Gachetová je mladá dívka, dusící se v krunýři zvyklostí, který ženy konce
devatenáctého stolení musejí nosit. stane se poslední láskou Vincenta Van Gogha.
Jejich setkání jim nadobro zpřevrací životy. Jean-michel Guenassia nám předkládá
překvapivou verzi tohoto období.

Co kdyby doktor Gachet nebyl věrným zastáncem impresionistů, ale naopak jejich
chamtivým a ješitným odpůrcem? Co kdyby jeho dcera byla příliš vášnivá a příliš
zamilovaná? Co kdyby Van Gogh nespáchal sebevraždu? a co kdyby část jeho obrazů
vystavených v musée d´orsay byla falešná? autor na základě nejnovějších poznatků
o umělcově životě klade spoustu otázek. a nachází na ně nečekané odpovědi, které
nám předkládá s vypravěčskou bravurou a dokumentaristickou věrohodností, jaké
známe z klubu nenapravitelných optimistů. 

Překlad: Iveta Šimpachová
Vázaná, 184 stran, 268 kč, ean: 9788025722244

https://www.kosmas.cz/knihy/227300/valcik-stromu-a-nebe/ Ukázka z knihy na následující straně

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

Zakoupit můžete zde



Přátelství je bezesporu záhadná věc, a tak už se
nesnažím pochopit, proč jsme já a Helena Libergeová
již od nejútlejšího dětství nejlepšími přítelkyněmi,
přestože byste na světě těžko hledali dvě rozdílnější
bytosti. Nejenže se lišíme v názorech, ale navíc vždy
jednáme opačným způsobem. Nemáme žádné spo-
lečné zájmy, nečteme stejné knihy, nevzhlížíme
ke stejným lidem. Mohla bych hodiny a hodiny vyjme-
novávat, v čem se lišíme, a stejně tak dlouho si lámat
hlavu nad tím, co máme společného. Ale jak ona sama
hezky říká, den a noc se také střídají, nikdy se ne-
střetnou, a přitom se dokonale doplňují. Když mluvím,
ona bez řečí poslouchá, a pokud jemně zavrtí hlavou,
vím, že nesouhlasí. Nepotřebuje vyjadřovat svůj názor
a není to z vypočítavosti; když nad něčím spílám
a vymáhám si i na ní, aby prolomila pohodlné mlčení,
odpovídá mi: „Co ode mě chceš slyšet? Určitě máš
pravdu, copak já vím?“ Helena má bezesporu zlatou
povahu, na věci se dívá vždy z té dobré stránky, nikdy
se neuráží, vždy se laskavě usmívá, chová se klidně
a přiměřeně, a co já si pamatuji, ani jedinkrát jsem ji
neslyšela křičet, rozčilovat se, někoho pomlouvat nebo
proti čemukoli protestovat. Právě téhle laskavé a stálé
povahy si na ní nejvíc vážím, ačkoli mě zároveň děsí.
A právě díky ní s Helenou tak ráda trávím čas. Odráží se
v jejím poklidném obličeji, jehož rysy při každé naší
schůzce zachycuji do svého skicáře rudkou; zatímco si
povídáme, kreslím její portrét, pokaždé ve stejné póze
na lenošce v salonu,
jako to kdysi dělal
David s paní Récami-
erovou, ačkoli já ne-
mám ani zlomek jeho
talentu. Ale co na tom
záleží, nikdo mě ne-
hodnotí, a i když se
mi nějaký můj obrá-
zek nelíbí, Heleně při-
padá úžasný a po-
vzbuzuje mě, abych
pokračovala.

Každou středu se snažím dokončit jednu kresbu.
Po okrajích papíru propracovávám detaily nebo si
načrtávám náročnější partie. Kreslení rudkou má tu vý-
hodu, že je možné se snadno a nenápadně opravit,
ostré linie můžu vydávat za záměrné, rozmazat je
bříškem prstu a dosáhnout stínování. Helena je ze
svých portrétů nadšená, ukazuje je sestrám, ty se také
rozplývají a chtějí, abych nakreslila i je. Zatím se mi
z toho podařilo vyvléknout s výmluvou, že se na to ještě
necítím, ale těžce odolávám jejich neustálému ště-
betání. Kdyby Helena chtěla, mohla mít díky své in-
teligenci skvělé vzdělání. Jistou dobu se zajímala
o nebeská tělesa a hvězdy, zdálo se, že ji láká studium
přírodních věd, ale její prvotní nadšení vyprchalo.
Přemlouvala jsem ji, aby využila toho, že nám bylo ko-
nečně povoleno zapsat se na fakultu přírodních věd, ale
jako bych mluvila do zdi. Po dokončení střední školy už
neměla chuť dál studovat, usoudila, že ji dostatečně
naplňuje výuka ručních prací a péče o domácnost. Při-
padalo jí nepřístojné bojovně se prosazovat a naprosto
zbytečné prohlubovat si vzdělání, ať už pro osobní
naplnění, nebo pro budoucí uplatnění. „K čemu to?“ háji-
la se. „Starat se o dům, dbát o to, aby v něm byl pořádek
a vše dokonale fungovalo, je přece také povolání. Jaký
muž by chtěl za manželku ženu, která odchází za úsvi-
tu a vrací se za tmy, unavená po těžkém dni stejně jako
on? A když nebude žena doma, kdo láskyplně probudí
děti, kdo je bude vítat, až se vrátí ze školy, kdo je bude

vychovávat?“ Největší
rozdíl mezi mnou
a Helenou je ten, že
ona je se svým údě-
lem spokojená a ani
v nejmenším se ne-
snaží řád věcí změnit.
Má bezproblémový
vztah s otcem, doko-
nale si rozumí s mat-
kou i se sestrami...

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



Více uvnitř



http://www.ivysehrad.cz/

Albert Jack
Smáli Se
GAlileovi
Jak velcí vynálezci vytřeli
zrak svým kritikům
Když Galileo poprvé přišel s myšlenkou, že
Země není středem vesmíru, tak se mu
vysmáli. o rádiu ještě před sto lety kdosi
prohlásil: „Ta bezdrátová hudební krabice
nemá žádnou obchodní hodnotu. Kdo by
platil za  zprávu, která není určena jasně
dané osobě!“ Něco podobného říkali o tele-
vizi: „Americké rodiny nebudou sedět
okolo překližkové krabice a  hodiny na  ni
zírat.“ Telefon byl ústy ředitele Britské
pošty odmítnut jako bezvýznamná hračka
se slovy: „Díky, máme skvělé poslíčky.“
Jednatel společnost iBm si myslel, že
na  celém světě se prodá maximálně pět
počítačů. Naštěstí pro něj (i  pro nás) to
jeho syn viděl jinak. A  tryskový motor,
který změnil život nám všem, málem stál
Franka Whittla ten jeho, ale on to nevzdal.
Členům Beatles bylo zase řečeno, že
kytarovým kapelám už pomalu odzvonilo,
a elvisovi radili, ať jde radši řídit kamion...
A o tom je celá tato kniha – o tom, jak si
někdo někde řekl: „Tohle by se dalo udělat

líp“, a pak strávil roky vymýšlením. Někdy se už nelze dopátrat,
jak to bylo, ale u spousty vynálezů víme přesně, kdo je objevil
a  jak. ve  čtivé, poutavě napsané knížce britského historika
a spisovatele Alberta Jacka se dočtete příběhy nejrůznějších
vynálezů a  vynálezců, kteří navzdory pochybnostem svých
souputníků uspěli a změnili svět.

Vázaná, 240 stran, 298 Kč, EAN: 9788074298073 

Zakoupit můžete zde

Albert Jack (*1964), vlastním jménem Graham Willmott, je anglický
spisovatel a historik. Do paměti britských čtenářů se zapsal již svou
první knihou Red Herrings and White Elephants, v níž se zabývá
původem anglických frází a idiomů a která se stala bestsellerem. 
I v dalších titulech, včetně Smáli se Galileovi, autor dokazuje, že je
odborníkem na vysvětlování nevysvětlitelného. Ne náhodou se 
v posledních několika letech objevil v nespočtu televizních i roz-
hlasových pořadů po celém světě. V současné době žije Albert Jack
někde mezi anglickým Guildfordem a thajským Bangkokem.

Ukázka z knihy 
na následující straněhttp://www.ivysehrad.cz/kniha/smali-se-galileovi/



http://www.ivysehrad.cz/

J. K. Rowlingová – 
Harry Potter a kámen mudrců 
V  prosinci  1993  bydlela  bývalá  učitelka  a  do  té  doby
neúspěšná  spisovatelka  J.  K. Rowlingová  (nar.  1965)
sama  v  malém  pronajatém  bytě  ve  skotském  Edin-
burgu,  kam  utekla  z  Portugalska  od  otce  své  šesti-
měsíční dcery. V  té době neměla nic  víc než první  tři
kapitoly příběhu,  jenž  ji prvně napadl, když několik  let
předtím  cestovala  přeplněným  vlakem  do  Londýna,
a který začala sepisovat ve volném čase během svého
pobytu v Portu. Jelikož neměla nic moc jiného na práci,
chodila  svobodná  matka  s  kočárkem  na  procházky,
a  jakmile  její dcera usnula, usadila se v kavárně, aby
zapracovala  na  dalších  kapitolách  svého  příběhu.
V roce 1995 dokončila Rowlingová první verzi příběhu,
který  nazvala Harry Potter  a  kámen mudrců. První  tři
kapitoly  poté  zaslala  literární  agentuře  Christophera
Littla, jenž souhlasil s tím, že ji bude zastupovat. Během
následujících dvanácti měsíců však obdržela agentura
od různých vydavatelů dvanáct odmítavých stanovisek,
jež se zakládala na tom, že rukopis „příliš dlouhý“. 
Nadto  se  zdálo,  že  příběh  nikoho  nezajímá.  Row-
lingová,  jak sama v roce 2008 přiznala, se tehdy cítila
jako  ztroskotanec:  „Kdybych  uspěla  v  něčem  jiném,
možná  bych  nikdy  nenašla  odhodlání  uspět  v  jediné
oblasti, do níž opravdu patřím. Byla jsem osvobozená,
protože mé největší obavy se  již předtím naplnily a  já
byla stále naživu. Pořád jsem měla svou dceru, již jsem
hluboce  milovala,  a  také  starý  psací  stroj  a  nosný
nápad.“ 
V  té  době  přežívala  Rowlingová  na  podpoře,  a  to  až
do  roku  1996,  kdy  si  několik  kapitol  z  její  knihy  vzal
s sebou na víkend domů redaktor londýnského vydava-
telství Bloomsbury Barry Cunningham, aby dohnal resty
a  přečetl  něco  z  nabízených  rukopisů. Ale  teprve  až
když  si  první  kapitolu  přečetla  osmiletá  dcera  gene-
rálního  ředitele  Nigela  Newtona  Alice,  jež  se  ihned
po  jejím  přečtení  dožadovala  dalších  se  slovy  „je  to
mnohem  lepší než vše ostatní“,  jí Bloomsburry učinilo
nabídku. Spisovatelce nabídli částku ve výši 1500 liber

za  rukopis  plus  případné  tantiémy  z  prodeje  knihy.
Rowlingové zároveň doporučili, aby si našla „normální
práci“, protože je všeobecně známo, že dětské knihy se
špatně  prodávají  a  „nikdo  na  nich  nevydělá“.  V  roce
1997 požádala Rowlingová Skotskou uměleckou  radu
o  udělení  grantu  ve  výši  8000  liber.  Její  žádost  byla
nakonec  schválena  a  díky  tomu mohla  ještě  nějakou
dobu pokračovat v psaní. V červnu 1997 Harry Potter
a  kámen  mudrců  konečně  vyšel,  avšak  v  nákladu
pouhých  500  výtisků,  z  nichž  300  bylo  určeno  pro
knihovny.  Výtisky  z  prvního  vydání  se  dnes  mezi
sběrateli prodávají za více než 40 000  liber. Kniha se
zpočátku  prodávala  velmi  pomalu,  přestože  se  mezi
červencem a zářím objevily nejprve v místních a poté
i v celonárodních novinách pozitivní recenze. Zásadním
zlomem,  jež  přinesl  románu  Harry  Potter  a  kámen
mudrců  publicitu,  byl  půl  roku  po  vydání  díla  zisk
Národní  knižní  ceny.  Právě  tehdy  se  zrodila  knižní
a  filmová  značka  jménem  Harry  Potter,  jejíž  dnešní
hodnota činí závratných 25 miliard dolarů.

Další spisovatelé, 
kteří byli tvrdě odmítnuti 
Popravdě,  knižní  průmysl  není  místem  pro  slabé
povahy.  Od  jeho  počátků  bylo  mnoha  spisovatelům,
kteří  se posléze proslavili  po celém světě,  řečeno,  že
jejich  náměty  jsou  příšerné.  Když  šestačtyřicetiletá
bývalá  letuška  Mary  Higgins  Clarková  (nar.  1927)
v  roce 1975 poslala  svůj  první  román Kam se poděly
děti do vydavatelství, dozvěděla se, že redaktorům se
hrdinka zdá příliš nudná. Nyní je v oběhu už 75. vydání
této  knihy,  jež  se  stala  prvním  z  jejích  dvaačtyřiceti
bestsellerů. Ty jí vydělaly již více než 60 milionů dolarů.
Kennethu Grahamovi  (1859 –1932)  zase na  jeho Vítr
ve  vrbách  aneb  Žabákova  dobrodružství  řekli:  „Je  to
lehkomyslný prázdninový příběh, který se nikdy nebude
prodávat.“  O  sto  let  a  více  než  dvacet  milionů  pro-
daných výtisků.
„To  je  tak  špatně  napsané,“  zněl  verdikt,  který  si
vyslechl Dan Brown (nar. 1964) na Da Vinciho kód, než
se  s  200  miliony  prodanými  výtisky  stal  dvacátým
nejprodávanějším autorem všech dob. 
Paulo Coelho (nar. 1947) prodal 800 výtisků Alchymisty.
Pak  si  našel  jiného  vydavatele,  který  toto  číslo mírně
zvedl na 75 milionů. 
Americkému zubaři Pearlu Zane Grayovi  (1872–1939)
v  roce  1903  radili,  ať  to  vzdá,  že  se  jako  spisovatel
stejně neuchytí. Jeho knihy se dodnes vydávají, proda-
lo se jich odhadem přes 250 milionů. 
Dr. Seussovi  (1904 –1991)  zase  jednou  řekli,  že  jeho
knihy pro děti  jsou natolik odlišné od všech ostatních,
že  se  nikdy  nebudou  prodávat.  Tři  sta  milionů
prodaných knih ale udělalo z Theodora Seusse Geisela
devátého nejprodávanějšího autora všech dob. ...



Amita Trasi 
Všechny bArVy nebe
Americká spisovatelka indického původu přináší v knize ne
neprávem přirovnávané k dílům Khaleda hosseiniho strhující,
emotivní příběh dvou celoživotních přítelkyň, jejichž život se
nenávratně změní jedné noci v roce 1993. Osudový okamžik je
vyšle vstříc trýznivým osudům – jedna se bude snažit přežít
nelidské zacházení obchodníků s bílým masem a druhá zasvětí
život jejímu hledání. 

V roce 1986 se má desetiletá Mukta z nízké společenské kasty
stát chrámovou prostitutkou jako její matka a před ní její
babička. Matka však udělá vše pro to, aby její dcera nemusela
kráčet ve šlépějích svých předků. Mukta se ocitá u náhradních
rodičů v bombaji, kde se spřátelí s jejich osmiletou dcerou
Tarou. Ta Muktě otevře dveře do nového světa – světa zmrzliny
a sladkostí, básní a příběhů, a přátelství, které Mukta nikdy
předtím nepoznala. Mezi děvčaty vznikne pouto silnější než hlas
krve, které je přetrženo o sedm let později, když Muktu unesou.
Taru ani jedenáct let poté nepřestávají pronásledovat výčitky
svědomí. Je přesvědčená, že Muktino zmizení je její vina a po
smrti otce se vrací z exilu ve Spojených státech do rodné země, aby svou dávno
ztracenou přítelkyni našla. Při svém pátrání však naráží jen na dávno pohřbená
tajemství vlastní rodiny… 

Překlad: Jitka Jeníková
Vázaná, 332 stran, 378 Kč, eAn: 9788025722251

https://www.kosmas.cz/knihy/227308/vsechny-barvy-nebe/

Amita Trasi
se narodila 
a vyrůstala 
v Bombaji.

Vystudovala 
v USA 

a v současné
době žije 

v Texasu se
svým manželem

a dvěma
kočkami. 

Ráda cestauje 
a poznává 

kulturu a historii
různých zemí.

Všechny barvy
nebe (The Color

of our Sky) je
její prvotina.

Ukázka z knihy a rozhovor s autorkou na následujících stranách
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Kapitola první 

TÁRA 
Bombaj, Indie – červen 2004
Vzpomínka na ten okamžik mě zasáhla jako přílivová
vlna a pohltila mě – kyselý zápach temnoty, vyrážené
vzlyky nesoucí se jako ozvěnou z bezedné jámy. Tak
dlouho jsem se od ní snažila oprostit, až jsem
zapomněla, že i místa mohou mít vzpomínky. Stála jsem
na špatně osvětlené chodbě přede dveřmi do bytu, kde
jsem prožila dětství, a snažila se je odemknout. Klíče mi
zachrastily v ruce a upadly na zem. Ukazovalo se, že to
celé bude mnohem těžší, než jsem si myslela. Pořádně
se nadechni a uvidíš, že najdeš odvahu, říkával mi jako
malé pápa. A já tam teď stála a ve svých pětadvaceti si
znovu připadala jako dítě. Zvedla jsem klíče a zkusila to
znovu. Dveře zaskřípaly, když se mi je konečně podařilo
otevřít. V bytě panovala tma. Venku hřmělo a déšť
bubnoval do střech. Na nábytek pokrytý letitou vrstvou
prachu dopadal proužek světla a já stála v šeré míst-
nosti a klouzala pohledem po pavučinách, které zaplnily
rohy mého někdejšího domova. Rozsvítila jsem a je-
diným pohybem ruky setřela prach z psacího stolu. Je to
jen byt, opakovala jsem si v duchu. Jenže ho zaplňovalo
tolik věcí z mého dětství – psací stůl, u něhož vedle mě
sedával pápa a učil mě psát, gauč, na kterém jsme
společně jako rodina lenošili a dívali se na televizi. 
V mém pokoji pořád ještě stála moje postel, stejně pe-
člivě ustlaná, jak jsem ji nechala. Dokonce jsem slyšela
náš smích, cítila vůni svého dětství – jídla, která  vaří-
vala a s láskou mě jimi krmila – linoucí se květinovou
vůni šafránu v pulávu, aroma kurkumy v dálu a sladkost
rásgullá. Nic z těch vůní tu samozřejmě nezůstalo. Zbyla
tu jen zatuchlina zavřených dveří a pohřbených tajem-
ství. Roztáhla jsem závěsy a v místnosti se zvedl oblak
prachu. Za oknem tiše padal déšť a listy zachytávaly
kapky. Výhled se nijak nezměnil od chvíle, kdy jsme se
s pápou před jedenácti lety přestěhovali do Los Angeles:
hustá doprava, troubení rikš a aut, vzdálený štěkot tou-
lavého psa a v dálce se vinoucí slumy. Napadlo mě,
když jsem tu tak stála s opuštěnými kufry ve dveřích,
proč se pápa nikdy nepokusil byt prodat ani pronaj-
mout? I po jedenácti letech budování nového života v
Americe zřejmě stále doufal, že se jednoho dne vrátí,
aby Muktu našel. Koneckonců odtud ji unesli. Říká se,

že čas všechno spraví. Podle mě to není pravda. Jak
roky plynuly, začalo mi připadat vážně zvláštní, že straš-
né okamžiky vám mohou připomenout i nejobyčejnější
věci a že situace, na niž se snažíte vší silou zapome-
nout, se stane vaší nejjasnější vzpomínkou. 
Ten den jsem z bytu odešla odhodlaná najít odpovědi.
Taxikáři se řadili ve frontě, čekali, doufali a prosili,
abyste se od nich nechali svézt. Něco na tomhle městě
je, něco, na co nikdy nezapomenu. Viděla jsem to všude
kolem, cítila jsem to, slyšela – sny, jež zůstávaly patrné
na tvářích lidí, pach potu a špíny, zvuk vzdáleného
zmatku vznášejícího se ve vzduchu. Tady se to stalo –
tady vybuchly zdi, vozy odlétly, střepy ožily a z milova-
ných se staly jen vzpomínky. Stála jsem tam, před očima
mi visel obraz áí, někde tam na mě čekala, a když mě
objala, černě orámované oči se jí zalily slzami. 
Bylo to jiné, než přišly výbuchy a vzaly mi ji. „Madam,
zavézt vás kamkoliv si budete přát,“ zavolal na mě ta-
xikář anglicky. „Ne, sem, pojďte sem,“ mával na mě dal-
ší. Kývla jsem na jednoho z nich a on skočil za volant.
Když jsem nastupovala, začínalo mžít. Déšť kolem nás
padal tiše k zemi.
„Odvezte mě na policejní stanici v Dádaru,“ požádala
jsem ho. „Madam, vy být z ciziny, viďte? Já poznávám 
z toho, jak mluvíte. 
Odvézt vás do těch nejšpičkovějších hotelů v Bombaji.
Budete –“ „Odvezte mě na stanici,“ zopakovala jsem
stroze. Řidič zbytek cesty nepromluvil, tiše si broukal
melodii z nějakého bollywoodského filmu, která řvala 
z repráků. Míjeli jsme obyvatele slumů a děti ulice
přehrabující se v odpadcích. Ani déšť nezahnal dusivé
vedro a vítr páchl po kouři, kari a stokách. Lidé chodili
nebezpečně blízko projíždějících aut, kolem se proplé-
taly rikši a žebráci mi ťukali na okno a prosili o peníze.
Na vyšlapaných cestách se usadili chudí, kteří žili v pro-
vizorních stanech, ženy se dohadovaly s prodejci na
tržištích a muži postávající na nárožích hleděli před
sebe prázdnýma očima. Bollywoodské plakáty na zdech
za jejich zády ohlašovaly nejnovější filmové senzace.
Po těch samých ulicích mě pápa jako malou kdysi vodil
na procházku. Jednou jsem ji tu doprovázela na trh 
a dohadovala se spolu s ní s obchodníky. A taky jsem
seděla na zadním sedadle taxíku vedle Mukty, když nás
pápa vzal do Asijské knihovny. Nadšeně jsem jí ukazo-
vala moře a zahradu a seznamovala ji se svým světem.
Chodívala se mnou ke škole, nosila mi brašnu nebo se
mnou sedávala na lavičce v parku a srkala ledovou gólu.
Teď, na zadním sedadle tohohle taxíku, se mi sevřel ža-
ludek. Jako by mě ty okamžiky paralyzovaly, nedokáza-
la jsem se nadechnout, jako by mě zločin, kterého jsem
se dopustila, pomalinku rdousil. Přitiskla jsem tvář na
pootevřené okýnko a přinutila se dýchat. „Jsme tu, ma-
dam, to je stanice,“ oznámil mi řidič, když zajel ke krajni-
ci. Než taxík zastavil, už pěkně lilo a stěrače se na skle
divoce míhaly. ...

Rozhovor s autorkou na následující straně
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Všechny barvy nebe je váš debutový román. Jak jste
se připravovala na psaní knihy?

Nebylo to vůbec jednoduché. Chtěla jsem napsat 
o přátelství dvou dívek z různých kast. Tím to začalo.
Popsala jsem jejich narození do odlišných prostředí,
dětství, dospívání... Tímto způsobem jsem se chtěla 
o svých budoucích hrdinkách dovědět co nejvíce.
Až když jsem měla více než 300 stran, ucítila jsem, že
jsem se s děvčaty sžila, a začala další práci na rukopisu.
Zkrátila jsem ho zhruba na polovinu, přepracovala mno-
ho verzí, abych nově začala román 
v kritických bodech života hrdinek.
Chtěla jsem, aby mé postavy byly
lidské, protože všichni bojujeme s růz-
nými emocemi v různých situacích
našeho života. Mukta musela vykazo-
vat milou, velkorysou a pokornou
povahu, zatímco Tara měla být odvážná a odhodlaná.

Tento příběh má kořeny ve vašem dětství. Jakým
výzvám jste musela čelit, když jste si musela znovu
vybavit místa a lidi pro vás tak důležité? 

Samozřejmě se mi vybavily určité vzpomínky. Třeba
charakter Mukty je do značné míry inspirován dívkou,
kterou jsem znala a bylo bolestné představovat si její
život jako sexuální otrokyně. Při psaní jsem se nemohla
vyhnout ani scénám, při nichž jsem si musela oživit
nepříjemná setkání s muži, co na ulicích obtěžovali že-
ny, nebo pocity při nalezení mrtvého dítěte pohřbeného
v příkopu neprůjezdné cesty.

Ústředním motivem románu je přátelství Tary a Muk-
ty. Jak bylo pro vás významné z hlediska spiso-
vatelky? 

Ano, základ tohoto příběhu byl vždy jejich přátelství. To,
co považuji za nejdůležitější jako spisovatelku, je to, že
odmítají společenské normy a vytvářejí silné pouto,
které je v převážně kastové a třídní indické společnosti
vzácné.

Kniha se také zabývá obchodováním s lidmi a zku-
šenostmi žen, které jsou nuceny k prostituci. Které
aspekty této hrozné skutečnosti byly pro vás nej-
důležitější, abyste je sdělila svým čtenářům?

Na prostituci se nahlíží černobíle bez
přiměřeného přemýšlení o životě
těchto žen a o tom, co je nutí k tako-
vému způsobu života v Indii. Snažila
jsem se humanizovat životy prosti-
tutek jako je Mukta a osvětlit staro-
dávné tradice, které stále ještě sužují

Indii. Také se snažím zdůraznit hrůzy života omezeného
sexuálním otroctvím.

Navzdory mnoha těžkým situacím prostupuje ro-
mánem optimismus. Co se mohou čtenáři naučit od
Mukty a Tary, aby pocítili stejnou sílu a odhodlání?

Mukta čelí tvrdému až brutálnímu životu, ale nevzdává
se. Její odolnost vůči četným těžkostem spočívá v její
mimořádně citlivé povaze, která jí umožňuje vidět krásu
v malých věcech. To ji povzbuzuje a posiluje v těžkých
časech. Tara je dívka se silnou vůlí, čelí strachům a je
ochotna učinit cokoli, aby zachránila Muktu. Potřeba
pomáhat těm, kteří mají potíže, je také příkladem jejího
soucitu. Doufám, že čtenáři obě tyto postavy pochopí, 
a uvědomí si, že naše síla spočívá v různých podobách
lidskosti – ať už je to mimořádný soucit a odvaha, nebo
jen prostá vnímavost krásy života.

(Ze zahraničních pramenů)
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Základ příběhu
je přátelství...

Naše síla spočívá
v různých

podobách lidskosti
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Dennis Prager
Desatero Přikázání
Co je na desateru přikázání, které se poprvé objevilo
v hebrejské bibli, co je na oněch pouhých deseti
přikázáních tak převratného? není snad etika starší
než náboženství? odedávna se přece pociťuje
sounáležitost všech lidí. Pod povrchem různých
kultur nalézáme velmi podobná pravidla morálky
zdravého rozumu. V jednom hieroglyfu je psáno:

chlapci mají mluvit pravdu. a pod korunou východního stromu prohlašuje konfucius: nepo-
kradeš a nečiň druhému, co nechceš, aby činil tobě. 
Dennis Prager dokazuje, že to tak prosté není a také, že většina věřících i nevěřících hlubší
souvislosti dekalogu často nevnímá. Desatero totiž není negací, je cestou ke svobodě 
a povzbuzuje člověka k dobru, zejména když stvořitele chápe jako zdroj dobra a lidské
svobody. „Já jsem tě vyvedl z domu otroctví,” „neklaň se modlám” – zotročujícím ideologiím
– a dopřej si odpočinku v den sváteční, chceš-li být šťasten – nebuď otrokem své práce.
není svobody bez morálky a není morálky bez svobody. zvlášť aktuální je dnes ono jediné
přikázání, jehož přestoupení Hospodin neodpouští, páchat zlo ve jménu božím.
ospravedlnění vírou zde neexistuje, ti, kteří vraždí ve jménu božím, nezabíjejí pouze svou
oběť, ale „zabíjejí” samého Boha.
Čtenář, který zná jen stručnou křesťanskou verzi Desatera, bude překvapen, jaké souvis-
losti se za ním skrývají, i tím, jakou revoluci etický monoteismus přinesl a jak položil zákla-
dy jediné civilizace, která umožnila zároveň svobodu i řád.
Překlad Veronika Lásková
Brožovaná, 112 stran, 178 kč, isBn: 978-80-7335-500-5, ean: 9788073355005
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Proč jste napsal knihu Desatero přikázání?
Pět knih Mojžíšových jsem studoval čtyřicet let.
Ponoření se do Bible mě přivedlo blíž k Bohu. Narozdíl
od modlitby, kterou tvoří naše slova, obsahuje Bible
slova boží. A žádná její část není více založená na
Bohu než Deset přikázání, když hned to první nám
ukládá věřit v jednoho boha.
Hlavním důvodem pro to, abych napsal tuto knihu –
nejkratší, kterou jsem kdy vytvořil – bylo, že jsem si
jistý, že Desatero přikázání poskytne lidem nejlepší
recept na to, jak žít v dobrém světě. Dalším důvodem je
ukázat, jak hluboký a je tento tři tisíce let starý text. Lidé
našeho bláznivého věku, věří, že jsme nejchytřejší ge-
nerace, která kdy obývala planetu, a nepotřebuje žádný
starodávný a náboženský návod na to, jak žít, a proto
může vytvářet morální pravidla za pochodu. Tyto dva
důvody jsou do značné míry určeny nereligiózním
společnostem. Mnoho křesťanů a Židů – dokonce i těch
znalých, Desateru přikázání dostatečně nerozumí.
Kolik jich třeba ví, že šesté přikázání zakazuje zabíjení?
Nebo desáté zapovídá žádostivost a závist? 
Co si myslíte, že kniha po přečtení lidem poskytne?
Doufám, že podstatný závěr, ke kterému lidé po přečte-

ní knihy dojdou, bude, že pouze judaicko–křesťanské
hodnoty, založené na deseti přikázáních, zabrání naší
civilizaci, aby zmizela stejně jako všechny předchozí.
Mohl byste nám něco říci o Univerzitě Prager a jejím
poslání? 
Prager University (www.prageruniversity.com) byla
založena, aby pomohla napravit škody, ke kterým došlo
v poslední době pokud jde o morální čistotu a de-
gradaci rozumu. Vytváříme velmi sofistikovaná videa
(intelektuálně, graficky i z hlediska zábavy) s některými
z nejlepších světových myslitelů na různá témata.
Máme katedry politologie, historie, ekonomie, filozofie 
a náboženství a psychologie. Chystáme otevřít
oddělení environmentální vědy. Všechna naše videa
trvají pět minut. Video vydáváme každý týden. K našim
školitelům patří George Gilder, George Will, Bret
Stephens, Walter Williams, Alan Dershowitz, Jonah
Goldberg a Heather MacDonald a další. 
Zažíváme docela senzační růst. V roce 2013 jsme měli
na YouTube zhruba 1,6 milionu zhlédnutí. V roce 2014
to bylo už 27 milionů. Moje série o deseti přikázáních –
pět minut pro každé  – přilákalo šest milionů zájemců.  
Které knihy ovlivnily vaši politickou filozofii a názor
na život?
Čím déle žiji, tím víc si uvědomuji, že to byla především
Bible. Na mých webových stránkách (www.dennis-
prager.com) jsem uvedl seznam deseti dalších knih,
které mi pomohly formovat myšlení. Třicet tři let jsem
působil v rozhlase, a to pro mě bylo také velice důležité,
protože jsem se mohl s každou myšlenkou podělit 
s  miliony lidí.
(Ze zahraničních pramenů)

Dennis Prager se narodil 2. srpna 1948 v New Yorku. Se
svými sourozenci byli vychováni jako moderní ortodoxní
Židé. Navštěvoval školu Yeshiva z Flatbush v Brooklynu,
New York. Tam se v 10. ročníku setkal s Josephem
Telushkinem. Stali se blízkými přáteli a později spolu na-
psali dvě knihy. Vysokoškolská studia absolvoval v Bro-
oklynu.  Prager také studoval mezinárodní dějiny, srovná-
vací náboženství a arabštinu na univerzitě v Leedsu.

Bible
obsahuje
slova boží...
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George R. R. Martin
(ed.)
Divoké kARty iii:
Divocí Žolíci
v ulicích new yorku propukají oslavy Dne divokých
karet – výroční akce připadající na 15. září, při níž
se vzpomíná na mrtvé a vzdává čest živým. je to
den ohňostrojů, pouličních trhů a průvodů, politic-
kých demonstrací a vzpomínkových hostin, pitek 
a rvaček v tmavých uličkách. oslavy jsou rok od
roku masovější a bouřlivější. A letos, v roce 1986,
určitě proběhne u příležitosti čtyřicátého výročí
zatím největší a nejlepší Den divokých karet. na
svátek se už chystají nejrůznější média i přívaly
turistů a nálevny i restaurace očekávají rekordní
obrat. v pozadí však číhá zvrácený génius, kterého
nezajímá zábava ani veselí. Hvězdář má jen jeden
cíl: zkázu.

Překlad: Daniela orlando

vázaná, 276 stran, 358 kč, eAn: 9788025721971
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Richard Pipes
Dějiny 
Ruské Revoluce
syntetická práce amerického historika polského
původu detailním způsobem sleduje vývoj v Rusku 
v letech 1900 až 1923. Pipes v ní shrnul závěry
několika svých předchozích prací o ruských a so-
větských dějinách konce 19. a první poloviny 20.
století. v Dějinách ruské revoluce Pipes sleduje tři
základní vývojová období: agónii starého carského
režimu, bolševické dobytí moci v Rusku a počátky
bolševického režimu - občanská válka, neP, bolše-
vická propaganda v Rusku a vývoz komunismu do
zahraničí. Pipesova kniha je především vynikajícím
historickým esejem o moderních ruských dějinách,
o pádu carského impéria a o vzniku ve světových
dějinách jedinečného totalitního státu.

Překlad: Hana Gopaulová
vázaná, 456 stran, 478 kč, eAn: 9788025722039
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Balerínky téměř
neslyšně šustily 
v suché trávě –
jinak ji obklopova-

lo dokonalé ticho.
To však zničehonic

přerušil tak ostrý skřek, až
sebou škubla. Vytrhla snad ze
spánku nějaké zvíře? Nejspíš
ano, pomyslela si vzápětí, 
a mávla nad tím rukou.  
Zamířila k drsnému kmeni mo-
hutného kaštanu, kde by se
mohla pokusit o duševní vzpru-
hu. Avšak dřív, než k němu
došla, proklál její bubínky nový
výkřik – doslova jako šíp. 
Ačkoli měla pro strach uděláno,
v žilách jí při něm skoro ztuhla
krev. Ten hlas jí totiž připadal
lidský a velmi zoufalý… 
Rozezněly se v ní struny obav.
Pokud tu takhle křičí člověk, pak
je stoprocentně v nebezpečí! 
Byla v ní malá dušička, ale i tak
změnila směr a vykročila po
zvuku. Neměla zdání, na co na-
razí, ani zda dokáže nějak po-
moci, bude-li to třeba, ale ne-
nechala se tím odradit. Pouze si
v duchu spílala, že nemá ten
zatracený telefon. 
S tím ovšem nemohla nic udělat,
a tak odhodlaně šlapala temno-
tou do neznáma. Za malou chvíli
zmizela ve změti větvoví. 
Znovu se zaposlouchala, noc
však nevydala žádné další
znamení, které by napovědělo,
kudy jít. Intuice a vnitřní nepokoj
ji však vedly dál – přece si ty
výkřiky nevymyslela! Snažila se
o co nejtišší chůzi a napínala při
tom uši.

Marně – neslyšela vůbec nic.
Postupně přece jen znejistěla.
Třeba se mi to opravdu jenom
zdálo? blesklo jí hlavou. A proč
vlastně ne? Jsem přetažená 
a namlouvám si hlouposti. 
V rozladění nad sebou tiše za-
funěla. Vždyť to má i logiku! Už
dlouho maluje jeden kata-
strofický scénář za druhým, až
se ty černé úvahy proměnily 
v nějakou šílenou představu.
Nemá žádný smysl takhle
bloudit nočním lesem. Užuž
chtěla udělat čelem vzad, ale
vtom ji upoutal jakýsi pohyb
mezi stromy.  
Snažila se prohlédnout tmu, ale
nic konkrétního nespatřila. Zato
do uší ji ve stejnou chvíli uhodil
srdceryvný sten. Ačkoli rozum
velel zůstat na místě, ona po-
poběhla a tiše vklouzla mezi
dva keře. 
Scéna, jež se před ní otevřela,
ji znehybnila. Dokonce i dech
se zasekl v hrdle a srdce na pár
chvil přestalo bít. Její oči k sobě
připoutaly jiné – vytřeštěné 
a plné děsu. Třebaže ji od nich
dělilo dobře deset metrů, mě-
síční svit stačil, aby ten pří-
zračný obraz vstřebala. Ztuhlá
na kámen měla v tu chvíli pocit,
že její duše opustila tělo. 
Smysly se jí samy od sebe vy-
ostřily: zrak dokázal zázračně
proniknout hustým příšeřím,
čich rozpoznal pach potu smí-
seného s krví, a do membrán
ušních bubínků narážely cizí
pokusy o nádech. Po těle jí
vyrazila husí kůže a v ústech
ucítila pachuť žluči. 
Měla před sebou zobrazení
čisté hrůzy…
V řídké trávě klečela poloob-
nažená dlouhovláska s tváří
proměněnou strachem a ruka-
ma za zády. Dalo se tušit, že
jsou spoutané. Roztržené tričko
potřísnila krev, která svítila 
i v koutku plných úst. Vlasy sví-
rala vysoko nad temenem muž-
ská pěst – snad jenom to bez-
mocnou ženu udrželo v jakž-
takž vzpřímené poloze. 
Když nedobrovolná svědkyně
děsivého představení spatřila
lesklou čepel zabijáckého nože,
podlomily se jí nohy. Proboha,
tohle nemůže být skutečné!
dunělo jí lebkou... 

Markéta
Harasimová

PURPUROVÉ
DOTEKY

Děsivá souhra náhod spojí minulost se současností a dokonale
zamíchá lidskými osudy… Detektivní příběh plný erotického jiskření,
napínavých zvratů a překvapení. 
Nadějná malířka Karin se stane náhodnou svědkyní brutální vraždy,
otřesný zážitek si však nevybavuje. Ztrácí po něm paměť a ne-
vzpomíná si na nic z předešlého života. Znovu tak objevuje svou
identitu a navazuje na zpřetrhané nitky minulosti. Setkává se s bý-
valým snoubencem, nenapravitelným gamblerem Hynkem, a také
sexy majitelem galerie Maxem, k němuž cítí silnou erotickou při-
tažlivost. Karin touží po sblížení, což se zdá být oboustranné, ale je
tady malý háček: Max je zadaný… Mladá žena navíc odhalí utajo-
vaný psychický teror, jemuž je vystavena její kamarádka Marta. Té
se nedaří odpoutat od despotického manžela – její muž v ruce třímá
zlověstné eso, které může zničit celý Martin život. Karin bojuje 
s amnézií a nenaplněnou láskou, zatímco za jejími zády řádí
masový vrah a nespouští ji z očí. Obětí stále přibývá a za záhadných
okolností nečekaně umírá také Hynek. Jeho vražda ale mezi ostatní
jaksi nezapadá a policie neví, zda má co do činění s jedním či více
zabijáky. Vyšetřování zamrzá na mrtvém bodě, vraždící maniak se
však stále víc přibližuje k ženě, která viděla víc, než měla… 

Vázaná, lamino lesklé, formát 145x210 mm, 272 stran, 299 Kč,
ISBN 978-80-906776-1-6,  EAN 9788090677616
Datum vydání: 30. 10. 2017
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M a r k é t a
H a r a s i m o v á
začala knihy vy-
dávat už během
studií. Dnes se
literární tvorbě
věnuje na plný
úvazek – kromě
románů píše
články a povíd-
ky, stala se sce-
náristkou a vy-
stupuje se svým
kulturním pro-
gramem. 
Spolupracuje s řadou známých osobností a nedávno založila vlast-
ní nakladatelství MaHa. Autorčina současná tvorba je laděna
eroticky a detektivně; často jde až na hranici thrilleru. Tíhne k akci,
pádným dialogům a emotivním situacím. Z tvorby Markéty Hara-
simové můžeme jmenovat romány pro ženy Rozcestí, Miriam,
Nejkrásnější dar, Osmnáct, Růže a slzy, erotické krimithrillery
Sametová kůže, Vražedná vášeň, Pouta z pavučin, Mrazivé hry,
anebo mysteriózní román Poháry touhy.
Purpurové doteky jsou její čtrnáctou knihou. 

1.
ukázka



Tištěná kniha
má tradici
i budoucnost

JAROSLAV DRAHOŠ, majitel a jednatel společnosti, nám v rozhovoru přiblíží, jak se postupně prosadit a vyrábět 
knihy pro 45 zemí světa.

dů. Pokud jde o čísla, v prvním roce jsme 
zaměstnávali devatenáct lidí a měli obrat 
46 milionů, dnes máme obrat bezmála 
miliardu a 550 zaměstnanců. Zatímco 
jsme tehdy vyrobili zhruba dvanáct až 
patnáct titulů měsíčně, nyní je to bezmála 
900 různých titulů za měsíc.

Co tvoří základ vaší produkce a došlo 
u ní k nějaké změně?
V tomto směru jsme konzistentní a stra-
tegii držíme od roku 1994, kdy jsme 
se vědomě rozhodli pro trh knižních 
publikací. Vybrali jsme si sice složitější, ale 
zřejmě úspěšnější cestu podniku, který 
je schopný zvládat větší počet různých 
titulů. S naplněním této strategie je určitě 
spojena složitější příprava včetně organi-
zace celé tiskárny. Jediná změna oproti 
začátkům je v tom, že dříve byla pro 
nás stěžejní černobílá produkce v pevné 
vazbě. Nyní tiskneme hlavně náročnou 
barevnou produkci v pevné vazbě.

Jaké zajímavé zakázky jste v poslední 
době realizovali a získali jste také 
nějaká ocenění?
Ano, získali jsme řadu ocenění, byť je 
třeba dodat, že knihařské zpracování stojí 
a padá s vizí nakladatele. Naši úctu tak 
mají především zákazníci, kteří krásné 
knihy vytvářejí, a my si velmi vážíme toho, 

Tiskárna FINIDR vznikla v roce 1994. 
Jak náročné byly vaše začátky?
Už od založení jsme věděli, že se chceme 
zaměřit na tisk knih. Pronajali jsme si pro-
to malou halu, v polygrafi i se tomu říká 
hanlivě „garážová tiskárna“, a do ní jsme 
instalovali tři tiskové stroje, které jsme 
pořídily pomocí leasingu. Další knihařské 
zpracování jsme realizovali v kooperaci. 
Spousta lidí nás od tohoto záměru zra-
zovala. Mnohokrát jsem slýchával názor, 
že to není dobrý nápad, že se knihy číst 
nebudou, případně že je velmi rychle 
vytlačí elektronická média. Dnes jsem rád, 
že jsem tomu nevěřil. Tištěná kniha má 
obrovskou tradici, která bude podle mého 
názoru ještě dlouho trvat. 

Mohl byste váš rozvoj vyjádřit v čís-
lech? 
První rok činnosti jsme ukončili s deva-
tenácti zaměstnanci. Kromě své svěřené 
oblasti jsem chodil do práce na pátou 
hodinu, abych pomohl zabalit a vyexpe-
doval archy, které byly vytištěny přes noc. 
Potom jsem si dělal svoji práci a odpoled-
ne šel opět do výroby pracovat tam, kde 
bylo potřeba. Bylo to náročné, ale jsem 
za to vděčný. Řadu věcí jsem se musel 
naučit a mnoho věcí jsem také pochopil 
a viděl jinak. Několik let jsme byli v práci 
12 až 14 hodin denně, a to včetně víken-

že můžeme být součástí celého procesu. 
Dostalo se nám například ocenění pro 
nejkrásnější knihu roku 2016 od rakous-
kého ministerstva kultury, ale máme také 
ocenění z Čech, ze Slovenska, z Německa 
a Švýcarska. Pokud mám někoho vyzdvih-
nout, tak je to úžasná spolupráce s Na-
kladatelstvím Slovart, s.r.o., kde vznikají 
kreativní a krásné knihy, které opravdu 
pohladí i na duši.

Co si myslíte o perspektivách oboru?
Jsem přesvědčen, že kniha má budouc-
nost. A je to i logické. Digitální média 
přece jen na smysly člověka působí jinak. 
Mnozí vědci tvrdí, že vnímání pomocí 
prstů umocňuje dojem z knihy a jejího 
obsahu. Ostatně i naši zákazníci jsou 
přesvědčeni o tom, že se knihy číst 
budou. Dokonce dochází k synergii mezi 
digitální a tištěnou knihou. Mnoho lidí si 
totiž po koupi digitální knihy, která se mu 
zalíbí, následně koupí i tištěnou verzi.

„Vždy kvalitně a včas“ je krédo ryze 
české fi rmy, která dlouhodobě spolu-
pracuje s řadou významných českých 
i zahraničních nakladatelů.
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Jeden z největších výrobců knih v Evropě, česko-
těšínská tiskárna FINIDR, se od roku 1994 vypra-
covala na lídra oboru. Dnes zaměstnává 550 lidí, 
kteří vytisknou více než 24 miliónů knih s obratem 
bezmála jedné miliardy korun. Prestiž značky
FINIDR roste nejen v Česku, ale i v zahraničí. 



Velký knižní čtvrtek 19. října
nabídne 16 nových titulů 

+ setkání s autory a autogramiády 
v Praze a Brně

Velký knižní čtvrtek – 19. října – přinese na pulty knihkupectví 16 novinek. Čtenáře
potěší nejen tematicky a žánrově pestrá kolekce knížek, ale také doprovodné
akce, které 19. října do Městské knihovny v Praze a 26. října do Knihovny
Jiřího Mahena v Brně přivedou hned několik autorů „velkočtvrtečních“ titulů.  Na
programu jsou setkání s autory, besedy a autogramiády. 
Začátek je vždy v 17 hodin, vstup zdarma!
Pozvání do Městské knihovny v Praze přijali: Michal Viewegh Helena
Třeštíková, Pavel Kosatík, Tomáš Šebek, Martina Formanová, Josef Karika,
Milan Ohnisko, David Koller, Andrea Sedláčková, Petra Soukupová, Markéta
Zahradníková, Martin Sodomka, Alice Flemrová a vzácný host – britský
spisovatel Gavin Extence. 
Do Knihovny Jiřího Mahena v Brně zavítají: Pavel Kosatík, Tomáš Šebek,
Martina Formanová, Andrea Sedláčková, Markéta Zahradníková, Martin
Sodomka a ilustrátor Petr Modlitba. 
Jejich knihy si můžete zakoupit na místě se slevou 20 % a hned si je nechat podepsat.
Pořady provází redaktor ČT Petr Vizina.
Gavin Extence osobně přijíždí představit Potíže s empatií, jež se suverénně pohybují
ve světě vysokých financí a dravých obchodů, ovšem ve chvíli, kdy hlavní hrdina zjistí,
že má nevyléčitelný nádor na mozku, se rozhodne změnit svůj život. Michal Viewegh
přichází, aby unavené rodiče povzbudil další dávkou pohádek. Nové pohádky pro
unavené rodiče volně navazují na Krátké pohádky pro unavené rodiče, které vyšly
před deseti lety. Za tu dobu se pochopitelně pár věcí změnilo: Sáře nejsou čtyři, ale
čtrnáct, a Báře neméně kritických dvanáct. Další očekávanou novinku Povídky na tělo
Martiny Formanové autorka osobně uvede. Po několika románech a autobiograficky
laděných prózách napsala soubor kratších povídek, které spojuje společné téma –
partnerské a intimní vztahy v nejrozmanitějších podobách. Podruhé na pole literatury
vstupuje známá filmová režisérka Andrea Sedláčková – tentokrát s „románem ze
společnosti“ Každý něco tají. Příběh z prostředí filmových herců a jejich všedních 
i svátečních dní nabízí nejen poutavé a napínavé čtení, ale klade také otázky, v jaké
společnosti žijeme a jaké etické mantinely jsme schopni svému jednání klást. Jozef
Karika v knížce Trhlina podle ústního vyprávění sepsal děsivý příběh nevy-
světlitelného mizení lidí v pohoří Tríbeč a poodhaluje tak jednu z největších záhad
Slovenska. Kniha byla nyní v září oceněná Cenou čtenářů v prestižní slovenské
literární soutěži Anasoft litera.
Pro děti a náctileté je připravena kniha Kdo zabil Snížka? Zeptá se v besedě Petra
Soukupová. Do vyšetřování záhadné smrti svého psa se odhodlaně pustí Martina
spolu s kamarády Frantou, Kájou a Viktorem a jejich dobrodružné pátrání přinese
nečekaná odhalení. Autorkou ilustrací je Tereza Ščerbová, držitelka ocenění Zlatá
stuha za roky 2015 a 2016. Kryštofovy nebetyčné maléry jsou středobodem stejnoj-
menné knížky Markéty Zahradníkové. Anděl Kryštof je strážce učedník druhé třídy.
Jednou z něj vyroste anděl strážný, jenže v tom je právě ta potíž. Neví se, kdy to
„jednou“ bude. Podle Kryštofa nejlíp hned. Martin Sodomka po předcházejících
vzrušujících výpravách do světa automobilů a motorek tentokrát ve výpravné publikaci
Jak postavit železnici: Technická pohádka ze století páry zve všechny zvídavé kluky 
a holky mezi vlaky! 
Velký knižní čtvrtek 19. října potěší také milovníky reálných příběhů – zasvěcených
nahlédnutí do životů populárních osobností. Spisovatel a historik Pavel Kosatík ve
své Sběrné knize přináší nejucelenější pohled na dílo a život úspěšné režisérky
Heleny Třeštíkové od jejího dětství do současnosti. Básník Milan Ohnisko rozmlou-
val s Davidem Kollerem — zpěvákem, bubeníkem, jedním z lídrů kapely Lucie, ale
taky neúnavným bojovníkem proti komunistům a zkorumpovaným politikům – 
a výsledkem je kniha Who The Fuck Is David Koller? Besedy se zúčastní i autor knihy
Africká zima – „deník“ českého chirurga Tomáše Šebka, stálého účastníka mise
Lékařů bez hranic, z jeho posledního působiště v Jižním Súdánu.

Ben Aaronovitch:
Záludné léto

Petra Soukupová:
Kdo zabil Snížka?

Elena Ferrante:
Geniální přítelkyně 3 -
Příběh těch, 
co odcházejí, 
a těch, kteří zůstanou

Pavel Kosatík:
Sběrná kniha

Martin Sodomka:
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Martina Formanová:
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Volker Kutscher:
Mokrá ryba

Tomáš Šebek:
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Karen Dionne:
Dcera krále močálů
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Barnabyho Brocketa
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