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DVĚ KNIŽNÍ NOVINKY:
Mých tisíc životů 

a Belmondo o Belmondovi 
Jean-Paul Belmondo poprvé ve slovech i fotografiích

otevřeně vypráví o svém životě

Legendární Jean-Paul Belmondo se ve svých čtyřia-
osmdesáti letech rozhodl veřejně sdílet svůj vzrušující
osobní i profesní příběh – a rovnou ve dvou knihách! 
První, Mých tisíc životů, je vzpomínková autobiografie
napsaná s typickým, Bébelovi vlastním humorem.

Druhá s názvem Belmondo o Belmondovi je velké foto-
grafické album, jehož
jednotlivé kapitoly pro-
pojují Belmondovy osob-
ní poznámky a komen-
táře. Obě pozoruhodné
publikace v českém pře-
kladu 25. října vydává
nakladatelství Práh –
titul Mých tisíc životů
navíc ve stejný den také
jako audioknihu v mis-
trovské interpretaci
dlouholetého dabéra Ji-
řího Krampola.

Vzpomínky hrdiny filmů
Zvíře, Muž z Acapulca či
Policajt nebo rošťák vy-
chází v audioverzi ve
světové premiéře. 



Jean-Paul Belmondo Mých tisíc životů
Jean-Paul Belmondo se nikdy nevyhýbal nebezpečí – ať už na
křídle letadla nebo střeše auta či metra podstoupil nespočetné
riskantní situace. O mnoho let později se jim, stále s jiskrou 
v oku, směje. Jeho halasné výbuchy smíchu mu vždy pomáhaly
ukrývat největší tajemství o jeho životě, rodině, láskách,
nezměrných radostech a největších smutcích… Nyní se rozhodl,
že bude vyprávět o všem: o svém dětství poznamenaném vál-
kou, o odhodlané matce, o otcově ateliéru, o svých prvních
láskách. Zavede nás do Alžíru, kde prožíval základní vojenskou
službu, pozve nás k barovým pultům v ulici Saint-Benoît, kde
hýřil se svými životními kamarády Jean-Pierrem Mariellem, Jea-
nem Rochefortem, Michelem Beaunem, Pierrem Vernierem 
a Charlesem Gérardem. Belmondo v této knize poprvé mluví 
o sobě a ujišťuje nás, že je lepší žít tisíckrát než jednou.
Vázaná, 248 stran, 135 x 210 mm, 299 Kč;  Vyjde 25. 10. 2017 

https://www.prah.cz/knihy/mych-tisic-zivotu-496

Belmondo o Belmondovi
Vedle autobiografického vyprávění uspořádal Jean-Paul Bel-
mondo také velkolepý fotografický průřez svým životem.
Unikátní fotografie pocházejí jak z jeho osobního archivu, tak
z mnoha desítek světových agentur. Dětství, rodina, ženy,
přátelé, děti, filmy a divadlo… Slova a obrazy skládají celou
jeho minulost. Vyrostl v Paříži u své milující a vzdělané rodiny
(jeho otec byl známý sochař Paul Belmondo) a byl tak trochu
lajdák – v žádné škole dlouho nevydržel. S talentem snad pro
všechny sporty se viděl spíš jako boxer. Nakonec se zapsal
do divadelních kurzů. Snil o hereckém vzdělání a klasickém
repertoáru, ale přístup do chrámu francouzského divadla si
musel zasloužit; na divadelní prkna ho vynesla komedie.
Právě tam se potkal se svou „partou“ mladých herců, kteří se
jeden po druhém stali velkými postavami francouzského
divadla. Pak přišel čas prvních filmových rolí. Ale meziná-
rodní hvězdu a generační ikonu udělal z Belmonda až Godard
a francouzská nová vlna. 

Vázaná, fotografická publikace, 240 x 310 mm, 272 stran, 790 Kč
Vyjde 25. 10. 2017

https://www.prah.cz/knihy/belmondo-o-belmondovi-495

Audiokniha „Mých tisíc životů“ vychází 25. 10. 2017 jako CD
(349 Kč) a digitální download (299 Kč).

https://www.prah.cz/knihy/mych-tisic-zivotu-audio-cd-498

www.prah.cz
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Jean-Paul Belmondo se narodil 9. února 1933. Začínal jako
divadelní herec a stal se ztělesněním hrdinů nové vlny. Točil 

s největšími režiséry své doby a během své padesátileté
profesní kariéry střídal role ve filmech uměleckých s rolemi 
v dobrodružných a policejních filmech pro širokou veřejnost.

Dohromady více než 80 Belmondových filmů si v kinech
nenechalo ujít rekordních 150 milionů diváků.



L. S. HAWKER vyrůstala na před-
městí Denveru, od dětství byla

posedlá knihami o zločinu a sama
psala příběhy o mladistvých deli-

kventech. Svůj první román napsala
ve čtrnácti letech.

Žurnalistiku vystudovala na uni-
verzitě v Kansasu, působila v roz-

hlase, kde zaujala seriálem pořadů
„Lidé jsou tak hloupí“, redigovala

obchodní časopis a pracovala jako
portrétní fotografka v K-martu. 

Pro svou tvůrčí práci nachází pod-
poru u svého manžela i u dvou
skvělých dcer. Žije v Coloradu, 

ale za svou vlast považuje Kansas.  

Osmnáct let věznil svou dceru Petty paranoidní otec. Prošla takřka
vojenským výcvikem, umí nepřítele odzbrojit i zabít. Když otec zemře,
je Petty poprvé v životě volná, ale zároveň se cítí ztracená. Otcova
poslední vůle však odhalí mnohem děsivější budoucnost, než byla
minulost v  zajetí – Petty musí uprchnout do světa, který jí nahání
hrůzu.
Vázaná s přebalem, 320 stran, 289 Kč, ISBN: 978-80-754-3537-8

https://www.alpress.cz/nadechni-se/
Zakoupit můžete zde

Rozhovor s autorkou na následující straně



Jak jste se dostala ke psaní?

Začala jsem chodit do avantgardní základní školy, která
neměla  stoly, ale polštářky na podlaze, a mohli jsme si
tam dělat, co jsme chtěli. Pokud nás třeba nebavila ma-
tematika (což byl zrovna můj případ), nikdo nás nenutil
počítat. Tak jsem si každý den celé vyučování četla knihy
a psala příběhy. Zatímco toto „vzdělávání“ mě nepři-
pravilo na střední školu, kde se muselo ve třídách sedět
u stolu, a dělat domácí úkoly, nastartovalo mě to na
dráhu spisovatelky...

Který žánr jste si vybrala?

Píšu thrillery. Miluji snít o hrozných a děsivých situacích
a sleduji, jak se moje postavy snaží z nich dostat. Kdykoli
mi někdo něco vypráví, přemýšlím, jak by to vypadalo,
kdyby došlo k tomu nejhoršímu... Myslím, že jsem trochu
sadistka.

Která je vaše oblíbená část tvorby?

Když se dostanu do fáze, že postavy začínají dělat věci,
které jsem nečekala, že někdy udělají. 

Vstupme na půdu fikce, kde vám je tak dobře, a před-
stavte si, že byste si ze známých osobností mohla
vybrat rodiče. Kdo by to byl a proč?

C. S. Lewis by byl můj táta, protože se tak skvěle čte.
Navíc dosáhl širokého vzdělání od jazykovědy až po
teologii a dobře by se s ním povídalo. A za matku bych si
vybrala Maybelle Carterovou, protože byla nejen skvělou
kytaristkou, ale navíc vynalezla efektní techniku hry na
kytaru, a patřila k nejvlivnějším americkým hudebníkům
všech dob. Za neuvěřitelné štěstí bych považovala, kdy-
by mě učila hrát na kytaru. 

Odkud čerpáte náměty pro své své příběhy?

Ze svých pestrých a bláznivých dobrodružství a ze života
kolem mě.

Kdo jsou vaši oblíbení autoři?

V abecedním pořadí to jsou: Harlan Coben, Michael
Crichton, Nick Hornby, Gregg Hurwitz, Stephen King,
Dean Koontz, Anne Lamott, Dennis Lehane, Elmore
Leonard, Liane Moriarty, Chuck Pahlaniuk, Rainbow
Rowell, Anne Tyler a Tom Wolfe.

Dokázala byste vyjmenovat lidi, kteří vás buď
inspirovali, nebo ovlivnili vaši kreativitu?

Určitě to byl můj učitel angličtiny. Byl první (mimo mojí
rodinu), kdo mi řekl, že mám talent na psaní. A pak S. E.
Hintonová, protože zveřejnila román ve svých sedmnác-
ti letech, a to mě inspirovalo ve čtrnácti letech k napsání
mého prvního románu.

Co považujete pro sebe za nejlepší na profesi spiso-
vatele? 

Prostřednictvím mých románových hrdinů mohu prožít
stovky životů. Dělají tolik věcí, které mě děsí. Také se
snažím vymýšlet emoce a prostřednictvím těchto postav
přepsat svou vlastní historii tak, aby se věci jevily lépe,
ukázaly se jinak.

Jsou některá témata, která se ve vašich knihách
opakují? 

Moje postavy mají vždycky otcovy problémy. Divím se,
proč to tak je a nedokážu na to přijít. Moje romány pak
ještě mají tendenci najít cestu k odpuštění a vykoupení,
k přátelství a věrnosti.

(Ze zahraničních pramenů)

Hledám cestu 
k odpuštění a vykoupení



www.leda.cz

Kniha se stane zjevením pro každého, 
kdo hledá smysl života,  

a navíc mu bude velkým přínosem pro zdraví.
Tato knížka vás bude inspirovat a povzbuzovat, abyste objevili svoje osobní
IKIGAI, japonské tajemství dlouhého a šťastného života. IKIGAI je to, kvůli čemu
stojí za to ráno vstát, něco jako „smysl života“. IKIGAI je v nás skrytý a musíme
trpělivě hledat, abychom ho našli. Pokud uspějeme, máme šanci stát se zdravější
a šťastnější.
Kniha vám nabídne cestu, na které zapomenete na spěch, najdete svoje životní
cíle a poslání, lépe si uvědomíte, v čem jste opravdu dobří a co vám přináší
uspokojení. A najdete odvahu, abyste se právě tomu věnovali. 

https://www.leda.cz/Titul-detailni-info.php?i=690

Přeložila 
Veronika Štefanová 

Vázaná, 228 stran, 248 Kč, 
ISBN: 978-80-7335-501-2,

EAN:  9788073355012

Více na následující straně
Zakoupit můžete zde



www.leda.cz

Než Héctor García a Frances Miralles
začali knihu psát, odcestovali z ruš-
ného Tokia na tichomořský ostrov
Okinawa, místo s nejstarší populací
na světě, aby odhalili tajemství dlou-
hověkosti.
„První velkou výzvou pro nás bylo sblížit se s obyvateli
města Ogimi. Nebylo to úplně jednoduché. Japonci
jsou velmi rezervovaní, a proto jsme kontaktovali pří-
mo primátora, aby nám pomohl pootevřít srdce obča-
nů města,“ vysvětluje Garcia.
„Mluvili jsme se starými lidmi, mnozí už oslavili sté
narozeniny. Nejvíce nás zajímalo, jak žijí, když se sta
a více let dožívají ve velmi dobré fyzické a psychické
kondici. Velký význam přikládají společenským vzta-
hům, mají vyvinutý smysl pro komunitu, proto také
hojně navštěvují zájmové organizace speciálně
určené seniorům.
Není tam nikdo, kdo
by se cítil sám.
V Japonsku neexis-
tuje koncepce od-
chodu do důchodu
ve smyslu, jak ji
známe z Evropy.
Starší lidé si tak
většinou uchovávají
„důvod k bytí, moti-
vaci.“ Je to něco
zvláštního.Například:
vstávají v pět nebo 
v půl páté ráno. Vě-

nují čas své zahradě, a nezapome-
nou obdarovat souseda nějakou
zeleninou. Vycházejí, aby pozdravili
děti a lidi, kteří odcházejí do práce.
Patří to k umění oslavovat život 
v jeho jedinečnosti, s vědomím, že

se nic nestane znovu, že každý okamžik je neopako-
vatelný. Důležité také je přijmout vlastní univerzální
myšlenku Carpe Diem. Další  zásady, jichž je třeba se
držet, se týkají stravy. I u nás se traduje: jez do polo-
syta, a v Ogimi se to uplatňuje důsledně. Bylo proká-
záno, že je to dobré zvláště večer pro akceleraci
buněk.“
Autoři ještě dodávají, že pokud ke všemu, co po-
drobně popsali v knize, se ještě přidá dostatečná
aktivita a pohyb, je cesta k dlouhověkosti bezpečně
nasměrována. „Každé ráno nejméně pět minut cvičí.

Populání je tak-
zvané Radio Taiso.
Jde o ranní cvičení,
které se vysílalo už
během války.“ 
Stárnout je umění,
to je také významné
poselství knihy. 
Pokud najdete své
„ikigai“, přijmete 
i slavné  japonské
přísloví: „Žijete-li
aktivně, je radost
dožít se  sta let."

Francesc Miralles napsal několik
bestsellerových inspiračních knih. 
Narodil se v Barceloně, studoval žur-
nalistiku, anglickou literaturu a něm-
činu a pracoval jako redaktor, pře-
kladatel, spisovatel a hudebník. Jeho
román  Love in Smallcase byl přelo-
žen do dvaceti jazyků.

Héctor García je občanem Japonska,
kde žije více než deset let, a Španělska,
kde se narodil. Bývalý softwarový in-
ženýr, pracoval ve společnosti CERN ve
Švýcarsku, než se přestěhoval do Ja-
ponska, kde vyvinul mj. software pro
rozpoznávání hlasů. Je tvůrcem popu-
lárního blogu kirainet.com a autorem
knihy  A Geek, která se stala v Japonsku
bestsellerem. 

„Žijete-li aktivně, 
je radost dožít se 

sta let."



Moris Gleitzman
PotoM
Jsem Felix a tohle je můj příběh.

Felix je Žid. A být Žid, když kolem zuří druhá světová válka, je nebezpečné. Felix měl
nějakou dobu štěstí, schovával se v katolickém sirotčinci, pak ve sklepě. Jenže úkryt byl
odhalen a Felix se ocitne ve vlaku jedoucím do koncentračního tábora. A přece znovu
získá naději: z vlaku se jemu a šestileté Zeldě podaří uprchnout. V bezpečí ovšem nejsou
ani zdaleka. Jak dokážou bez pomoci přežít? A komu můžou důvěřovat, když všude je
tolik lidí lačnících po odměně za dopadeného Žida? Štěstí se však na ně opět usměje 
v podobě laskavé statkářky Genii. ta je nechá u sebe v domě, vybělí jim vlasy a dá
německá jména. Felix však tuší, že je jen otázkou času, kdy někdo odhalí jeho pravou
identitu. A to bude konec – pro něj, pro Zeldu i pro Genii... 
K napsání příběhu autora inspiroval osud Janusze Korczaka, polského židovského lé-
kaře a autora knih pro děti. Po mnoho let pomáhal ve Varšavě vést sirotčinec pro dvě
stovky židovských dětí. Když německé úřady počátkem srpna 1942 nařídily transport
dětí do vyhlazovacího tábora treblinka, Korczak se rozhodl jít s nimi, přestože dostal
nabídku na vyřazení z transportu. V treblince byli všichni zavražděni v plynových
komorách.

Napínavá kniha o nezměrné odvaze a naději, o přátelství a lidskosti uprostřed nelítost-
né doby, inspirovaná skutečným příběhem. 

Překlad: Barbora Punge Puchalská

Vázaná 196 stran, 198 Kč, EAN: 9788025722268

https://www.kosmas.cz/knihy/226435/potom/
Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na následujících stranách

Distribuuje: Kosmas, Za Halami  877, 252 62 Horoměřice,  tel.: 226 519 383,  
e-mail: odbyt@kosmas.cz , internet. knihkupectví: www.kosmas.cz
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Potom jsme se Zeldou utíkali jako o život nahoru po
stráni. Což nebylo moc rychle. Ani když jsem vzal
Zeldu za ruku a pomáhal jí do kopce. Znáte to, jak
vyskočíte se dvěma kamarády z vlaku, který míří do
nacistického tábora smrti, a málem si při tom vyrazíte
dech, ale zvládnete to, a dokonce se vám ani nerozbi-
jí brýle, ale vaše kamarádka Chaya takové štěstí ne-
má a umře, a tak ji pohřbíte pod kapradí a polní kvítí,
což vás stojí spoustu sil, a už vám nezbývá energie na
běh a šplhání do kopce? Tak přesně takhle na tom teď
se Zeldou jsme. „Bolí mě nohy,“ stěžuje si Zelda.
Chudinka. Je jí teprve šest. Má krátké nohy. A na nich
bačkory, které nejsou ke škrábání do prudkého svahu
pokrytého pichlavou trávou moc vhodné. Ale nemů-
žeme zpomalit. Musíme utéct dřív, než přijede další
nacistický vlak s kulomety na střeše.
Ohlédnu se přes rameno. Koleje na úpatí kopce se na
slunci lesknou jako výložky na uniformě nacistického
důstojníka. Podívám se nahoru do svahu. Je tam
hustý les. Když se do něj dostaneme, budeme v bez-
pečí. Schováme se tam. Až pojede další nacistický
vlak, nikdo nás z něj neuvidí, pokud Zelda nebude ne-
slušně křičet. Jestli se tam vůbec dostaneme. „Tak
pojď,“ pobídnu Zeldu. „Nezastavuj se. Musíme jít dál.“
„Já se nezastavuju,“ durdí se Zelda. „Copak to nechá-
peš?“ Vím, proč se zlobí. Myslí si, že mám štěstí. 
A taky že mám. Je mi deset. Mám silné nohy a po-
řádné boty. Ale přeju si, abych měl nohy ještě silnější.
Kdyby mi bylo dvanáct, mohl bych Zeldu vzít na záda.
„Jau,“ sykne Zelda, uklouzne a natluče si koleno. Še-
trně jí pomůžu vstát. „Jsi v pořádku?“ ptám se. „Ne,“
odsekne a rychle se škrábe dál do kopce. „Ten kopec
je pitomec.“ Usměju se, ale jen krátce. Náhle zaslech-
nu ten nejhorší zvuk na celém světě. V dálce duní
blížící se vlak. Znovu se zadívám nahoru do kopce.
Les je příliš daleko. Nedostaneme se tam včas. Jestli
nás nacisté na kopci zahlédnou, budeme snadné
terče. 
Cáry z mojí rozcupované košile vlají na všechny stra-
ny. Zelda má šaty v mnoha barvách, ale ne masko-
vacích. Vlak už je hodně blízko. „Lehni si na břicho,“
zavelím a stáhnu Zeldu do trávy. „Říkal jsi, že ne-
smíme zastavovat,“ namítne. „Já vím,“ přikývnu. „Ale

teď se nesmíme ani hnout.“ „Já se nehnu,“ tvrdí
Zelda. „Vidíš?“ Ležíme na břiše, ani nedutáme, jen
lapáme po dechu. Zelda se mě drží jako klíště. Cítím
na tváři její horkou kůži. Rukama mi tiskne paži.
Postřehnu, že jí z jednoho nehtu teče krev, jak holýma
rukama trhala kapradí na Chayin hrob. Dunění už je
hodně hlasité. Co nevidět se vlak objeví v zatáčce pod
námi. Škoda že nemáme kapradí, pod které bychom
se mohli schovat. Kousek od nás je králičí nora.
Škoda že Zelda ani já nejsme králíci. Mohli bychom se
schoulit v noře a chroupat mrkev. Jenže nejsme králí-
ci, ale lidé. Nacistický vlak se skřípěním vjíždí do
zatáčky. Zeldin stisk zesílí. „Felixi,“ špitne Zelda.
„Jestli nás zastřelí, doufám, že nás zastřelí oba spo-
lečně.“ Taky doufám. Stisknu jí ruku. Ale ne moc silně
kvůli tomu zlomenému nehtu. Škoda že nežijeme ve
starých časech, kdy byly kulomety ještě hodně
primitivní a člověk byl rád, když trefil zblízka vysokou
horu. Škoda že je rok 1942, kdy existují supermoderní
kulomety, které dokážou rozcupovat prchající dítě na
cucky dokonce ze střechy jedoucího vlaku. Nacistický
vlak pod námi rachotí jako tisíc kulometů. Obejmu
Zeldu a modlím se k Richmal Cromptonové, aby nás
ochránila. „Zelda není Židovka,“ sdělím Richmal v du-
chu. „Ale stejně potřebuje ochránit, protože nacisti
někdy zabíjejí i malé katolíky. Zvlášť ty, kteří jsou
trochu umínění a drzí.“ Richmal Cromptonová není
svatá nebo tak něco, ale je opravdu výborná vy-
pravěčka a ve svých knihách dopřává Williamovi,
Violet Elizabeth a ostatním dětem bezpečí, i když jsou
nesmírně umíněné a drzé. Moje modlitba je vyslyše-
na. Žádná dávka z kulometu nás neroztrhá. 
„Děkujeme,“ pronesu v duchu vděčně na adresu
Richmal Cromptonové. Vlak dole pod kopcem mizí za
další zatáčkou. Poznám, že je to další vlak do tábora
smrti plný Židů. Má stejné vagony, jako měl ten náš,
vypadají jako velké dřevěné krabice zatlučené
hřebíky. Na střeše posledního vagonu je kulomet, ale
dvojice nacistických vojáků, kteří ho obsluhují, se
právě plně věnuje jídlu. „Tak pojď,“ pobídnu Zeldu,
když nám vlak zmizí z očí.
Zvedneme se z trávy. Nahoře na kopci na nás čeká
les, chladivý, temný a bezpečný. Nevím, kdy pojede
další vlak, takže si musíme pospíšit. Příště už bychom
takové štěstí mít nemuseli. Nacističtí kulometčíci by si
zrovna nemuseli pochutnávat na časném obědě.
Chytím Zeldu za ruku a znovu se začneme drápat do
kopce. Zelda zakopne o králičí noru a málem spadne.
Zachytím ji, ale při tom jí omylem skoro vykloubím
paži. „Promiň,“ řeknu. „Ty za to nemůžeš,“ opáčí
Zelda. „Za to můžou ti králíci. Copak to nechápeš?“
Pustí mě, chytí se za rameno a do tmavých očí jí
vyhrknou slzy. Obejmu ji. Vím, že nepláče jen kvůli
bolavému ramenu. Je to i kvůli tomu, co se stalo
našim rodičům a kamarádům...

Rozhovor s autorem na následující straně
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Při čtení románu
Potom získá člověk
pocit, že autor je Fe-
lix a že to všechno
prožil.  Jak je těžké
psát z pohledu dese-
tiletého chlapce? 
Proč jste volil zrovna
tuto věkovou skupinu?
Hlavní postavy všech mých knih jsou desetileté nebo
jedenáctileté. Není to volba po nějaké hlubší analýze,
je to tak, jak to je. Takže nemohu odpovědět na vaši
otázku, protože jsem o tom nikdy nepřemýšlel. Jsem
však rád, že děti tohoto věku jsou zpravidla ještě před
pubertou, a tak se mohu plně soustředit na jejich
nádherně se rozvíjející morální integritu.
Felixův optimismus je okouzlující. Dokonce i bě-
hem těch nejvypjatějších chvil hledal řešení a šel
za ním. Když jste shromažďoval podklady, setkal
jste se s podobnými typy? Našel jste opravdu děti
s velkým duchem a vytrvalostí? 
K fikci přistupuji tak, že si představuji prožitky v urči-
tých kontextech. Felixův příběh je částečně o tom, jak
dokážeme využít naše zkušenosti, abychom přežili 
i v těžkých časech – aby plamínek optimismu nezhasl,
když racionální analýza vede k zoufalství.  
Samozřejmě vlastnímu psaní předcházel rozsáhlý vý-
zkum. Včetně studia jazyka mnoha mladých lidí, kteří
žili a zemřeli v těchto hrozných časech holocaustu.
Tam jsem nacházel spousty příkladů optimismu i zou-
falství. 
Jste znám tím, že se nechcete detailně vracet do
doby holocaustu. Ale píšete o něm dojemné
příběhy. Jak by se daly charakterizovat?
Jako příběhy, které zkoumají sílu lásky a přátelství
uprostřed extrémně nepřátelského lidského chování.

Váš výzkum pramenů vás přivedl do některých
temných míst, z nichž je stále cítit bolest zde
prožitá. A vám se ji daří popsat, a to dělá vaše
příběhy tak silné...
V tom to asi není. Nebo ne úplně. Důležité je, aby 
i v atmosféře permanentních ztrát a utrpení pro-
bleskovala láska.
Odkud čerpáte své náměty?

Na to by měla být
jednoduchá odpověď,
ale ve skutečnosti
patří k těm nejtěžším.
Nápady se v mé hla-
vě i srdci rodí během
dne, když se s něčím
zajímavým setkám,

ale i ve  snech. Myslím, že existují i racionální způso-
by, jak rozvíjet náměty.  Například když si určím, že se
příběh bude týkat charakteru s alespoň jedním pro-
blémem. Takže přemýšlíte o problémech ve vašem ži-
votě nebo v životě jiných lidí a dojdete k zajímavým
způsobům, jak je vyřešit. Dalším přístupem je pře-
mýšlet o věcech, které vás skutečně zajímají, nebo
vás rozzlobí. Pokud budete dostatečně motivováni,
prožijete se svými postavami úžasné příběhy.
Když námět přijmete, jak pak probíhá vlastní
psaní?
Vždy se snažím naplánovat své knihy, protože po-
třebuji vědět zhruba, jak příběh skončí. Pokud mě
emoce v průběhu tvorby nasměrují jiným směrem, vy-
dám se po té cestě. Věřím, že podvědomí má silný
vliv na to, jak se bude děj vyvíjet. 
Jaký je životní styl autora?
Tvůrčí práce má dvě roviny, které zahrnují velmi
odlišné typy činností. První je proces formování ná-
mětů, setkávání se s postavami ve vašem nitru, obje-
vování jejich příběhů, jejich strukturování a nalezení
jazyka postavy. Jelikož budu každý den sedět 
u psacího stolu, musím milovat trávit čas ve své
představivosti, protože jinak bych záhy mohl trpět
samotou. Druhá polovina práce spočívá v obchodní 
a marketingové činnosti. Potřebuji smlouvu s vyda-
vatelem, trávím čas s literárním editorem a  po vydání
knihy jezdím za čtenáři. 

Oblíbil jste si některé své knihy víc, než jiné?
Váhám takovou jmenovat, protože když strávíte osm
nebo devět měsíců nad rukopisem, stanou se postavy
knihy vašimi přáteli a mezi těmi také neurčujete koho
máte raději. Ale můžu říct, že kniha, kterou jsem
napsal před několika lety, se pro mě stala zvláštní.
Jmenuje se Kdysi a pojednává o  polského  chlapci
židovského židovského původu ve druhé světové
válce. Potom je její pokračování. 

Morris Gleitzman (1959) se narodil v britském
Sleafordu, od roku 1969 žije v Austrálii. Zpočátku psal
filmové a televizní scénáře, než se začal plně věnovat
dráze spisovatele. Jeho početné knihy pro děti a mlá-
dež byly přeloženy do mnoha jazyků a vyznamenány
bezpočtem cen.

Distribuuje: Kosmas, Za Halami  877, 252 62 Horoměřice,  tel.: 226 519 383,  
e-mail: odbyt@kosmas.cz , internet. knihkupectví: www.kosmas.cz
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richard Porter
a touhle bombou Se
muSíme rozloučit...
Kronika šílenství a geniality top Gearu

richard Porter byl po 13 let a 22 sezón dramaturgem
nejsledovanější automobilovou televizní show na
světě. od katastrofálního pilotního dílu v roce 2002 až
do nečekaného utnutí v roce 2015 se podílel na
scénáři, opravoval v něm gramatické chyby, vymýšlel
urážky pro Stiga, dumal, jak sérii udělat ještě
vtipnější, a propil hektolitry různých nápojů ve
společnosti tří chlápků, z nichž se během těch let
staly superhvězdy – byli to Jeremy Clarkson, richard
hammond a James may. o tom, jaké to přímo uvnitř
top Gear bylo, napsal richard Porter tuto knihu
(název top Gear nesmí z licenčních důvodů být na
obálce) a přidal pár povedených historek z natáčení. 
"lepšího kronikáře třinácti triumfálních let pořadu
top Gear si lze stěží představit." 

Překlad: martin urban
vázaná, 302 stran, 298 Kč, ean: 9788025722206

https://www.kosmas.cz/knihy/226433/a-touhle-bombou-se-musime-rozloucit/

Juliette Fayová
Senzační SeStry
turnerovy
Když přijde otec živitel následkem úrazu o práci,
hrozí celé rodině vystěhování a bída. rázná matka
však najde řešení – své čtyři dcery promění 
v Senzační SeStry turnerovy, akrobatické
číslo, s nímž budou vystupovat po kabaretech.
Gert, Winnie, Kit i nell se tak ze dne na den změní
svět – budou muset odložit své plány, ale současně
se jim otevře nespočet nových možností. a kde
jinde by potkaly tak různorodé povahy, tolik národ-
ností, kde jinde by zažily tolik emocí? čteme tak
vlastně hned dva příběhy – ten osobní, o proměnách
čtyř mladých duší, a ten „větší“ o americké historii
na prahu 20. let dvacátého století. 

Překlad: Petra Johana Poncarová
vázaná, 376 stran, 398 Kč, ean: 9788025722015

https://www.kosmas.cz/knihy/226688/senzacni-sestry-turnerovy/
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Lauren Graham
RYcHLEjI MLuvIt
NEDOKáŽu

Od Gilmorových děvčat ke Gilmorovým děvčatům 
SBÍRKA ÚvAH A HRAvÝcH ESEjŮ OD HvĚZDY
tELEvIZNÍcH SERIáLŮ GILMOROvA DĚvČAtA 

A  FAMÍLIE A tAKÉ OD AutORKY 
BEStSELLERu jEDNOHO DNE, MOŽNá...

v  této knize se herečka Lauren Graham pokusila na chvíli
zastavit a ohlédnout se zpět za svým životem. Podělí se s vámi o úsměvné zážitky ze svého dětství,
dospívání a přiblíží své herecké začátky až po dobu, kdy si pouštěla trailer k seriálu Famílie a ptala
se sebe sama: „jak jsi to vlastně dokázala?“ Otevřeně mluví o tom, jak je složité žít v Hollywoodu
single („kdekdo se o  mě bál, protože jsem byla sama tak dlouho“), o  nabídce dublovat zadek
i o zkušenosti coby porotce v projektu Runway.
v  pasáži „jaké to bylo, část první“ se autorka vrací k  maratonu zvanému Gilmorova děvčata
a popisuje svou roli „rychle mluvící“ Lorelai Gilmorové. Esej „jaké to bylo, část druhá“ odhaluje,
jak se cítila, když se k této postavě po devíti letech vrátila a co to pro ni znamenalo.
Ale o Lauren Graham se dozvíte i další věci: třeba to, že se jednou snažila stát se vegankou nebo
že tříhodinové líčení před udílením cen nebylo rozhodně jejím šálkem kávy.
Kniha je doplněna osobními fotografiemi a výňatky z deníku, který si psala při nedávném natáčení
pokračování Gilmorových děvčat.
vázaná, 208 stran, 299 Kč, ISBN: 978-80-7390-698-6 

http://www.knihyomega.cz/eshop-rychleji-mluvit-nedokazu-od-gilmorovych-devcat-ke-gilmorovym-devcatum-a-vsechno-mezi-tim.html

Dobrovský s. r. o., Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4, 
e-mail:nakladatelstvi@knihydobrovsky.cz, www.knihyomega.cz Rozhovor s autorem na další
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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 
pořídili 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-
dovat 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 Nakladatelstvím 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. 
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Pohlédl do očí
zářících odles-
kem měsíce a po-
cítil novou vlnu

nutkavé touhy. 
Sklonil se a zasypal

hebkou pleť drobnými polibky,
přičemž poodhalil i druhý prs. 
Její pokožka žhnula a dech
zrychlilo erotické napětí. Přitiskla
ruce k jeho zádům a přejížděla
nehty podél páteře. Snad ještě
nikdy se necítil tak vzrušený. 
I tyhle obyčejné pohyby ho vy-
střelily do stavu blaženého oče-
kávání. Nechal spadnout podpr-
senku k útlému pasu.
„Pojď…“ hlesl tenkým hlasem 
a nejistě se rozhlédl. Široko da-
leko nebyla lavička ani nic jiné-
ho, co by jim poskytlo provizorní
lože. Nepotřeboval se však roz-
mýšlet dlouho a kývl bradou 
k zemi. Suchá tráva je dost
dobrá, pomyslel si. Nakonec na
výběr neměli a zdálo se, že jí to
nevadí. Poddajně se nechala
stáhnout pod divoce rostoucí
zlatý déšť. 
Noční vzduch rozvibrovaly tlu-
mené vzdechy a šustot oděvu,
přes který se stále horečněji
laskali. Ač nabití vznětlivou váš-
ní, přece jen nechtěli spěchat. 
A to i přesto, že jejich žilami
kolovalo nějaká ta promile alko-
holu. 
Po několikaměsíčním sexuálním
půstu měl pocit, že je nejdo-
konalejší dívkou, se kterou se
mohl v téhle lechtivé situaci ocit-
nout. Hebké vlasy lemovaly
alabastrový obličej, jemuž domi-
novaly mandlové oči s línými

víčky. Tělo měla bujné, přesto
však pevné a štíhlé. Chtěl se do
ní pohroužit až na dřeň a obá-
val se jediného: aby předčasně
nevyvrcholil. 
Chemie fungovala oboustra-
nně: i jí imponovaly jeho ši-
kovné ruce, jemné a přitom
dravé. Tála pod jeho doteky 
a slastně přivírala oči. 
Přehodil nohu přes ladná
stehna a zvedl jí spojené paže
nad hlavu. Vychutnával si heb-
ké hrdlo a linii čelisti. Líbal ji se
sílící naléhavostí, a ona mu
vycházela vstříc, vláčná, pod-
dajná a ochotná. Vlnili se 
v milostném rytmu, dokud je
nezačaly pálit zbylé svršky.
Postupně se zbavil džínsů 
a ona krátké sukně. Vnořil ruku
pod lem kalhotek a zavzdychal,
když bříška prstů narazila na
vlhkou houštinku ochlupení.
Středobod jejího těla sladce
klouzal, a jemu se v tu ránu 
z mozku vykouřily poslední my-
šlenky. 
„Tak… hezky… vzrušená… 
Nejdokonalejší…“ cedil skrz
sevřené rty, zatímco do plic
trhaně nasával kyslík. 
Na soustředěnou péči, kterou
věnoval jejímu tělu, zareago-
vala dlouhým stenem. Přetáhl jí
přes boky tanga s úmyslem
dostat se až ke studnici roz-
koše. Pomohla mu. A jakmile
byla nahá, rozehrál umný tanec
prstů přesně tam, kde pulzo-
vala její touha… Netrvalo to
dlouho a vzplála jiskřivým
výbuchem, zmítajíc hlavou
zleva doprava. Lesklé lokny se
při tom propletly s trsy trávy. 
Neodolal vábničce ženy, zcela
pohlcené vyvrcholením... Bez
rozmyslu shodil boxerky a na-
lehl na ni. V příštím okamžiku
se tepající špičkou tvrdého údu
dotkl horké, lákavě rozdychtěné
svatyně. 
Otevřela oči a jejich pohledy se
propojily. Rozpoznal její sou-
hlas a odhodlaně vplul do
teplého lůna. Vykřikl, možná 
i dvakrát. Sevřela ho drobnými,
silnými svaly a on se roztřásl
pradávnou potřebou naplnit její
nitro mužnou tekutinou. Jen tak
tak se přiměl zpomalit… 

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
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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. 

2.
ukázka
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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/
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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. ...


