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Milan Kundera
KNIHA SMÍCHU
A ZAPOMNĚNÍ
Román s doslovem 
Sylvie Richterové 
a Poznámkou autora

„Celá tato kniha je román ve formě variací. Jednotlivé oddíly následují po sobě jako
jednotlivé úseky cesty, která vede dovnitř tématu, dovnitř myšlenky, dovnitř jedné jediné
situace, jejíž pochopení se mi ztrácí v nedohlednu.
Je to román o Tamině, a ve chvíli, kdy Tamina odchází ze scény, je to román pro Taminu.
Ona je hlavní postavou i hlavním posluchačem a všechny ostatní příběhy jsou variací jejího
příběhu a sbíhají se v jejím životě jako v zrcadle.
Je to román o smíchu a o zapomnění, o zapomnění a o Praze, o Praze a o andělích. Ostatně
není to vůbec náhoda, že mladík, jenž sedí u volantu, má andělské jméno Rafael.“

Milan Kundera napsal Knihu smíchu a zapomnění česky; poprvé vyšla francouzsky 
pod názvem Le livre du rire et de l'oubli v Éditions Gallimard roku 1979. 
Česky vyšla poprvé v nakladatelství Sixty-Eight Publishers, Corp. v Torontu roku 1981.

Doslov Sylvie Richterová Idyla, kýč, smrt a krása románu

Vázaná s přebalem, 260 stran, 352 Kč, 2. vydání, autorizované, ISBN: 978-80-7108-367-2, 
EAN: 9788071083672 

http://www.atlantis-brno.cz/inshop/temata-zanry/proza/kniha-smichu-a-zapomneni.html

Zakoupit můžete zde
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Andrew Taylor
PoPel londýnA
Strhující krimi v historických
kulisách londýna

londýn, 1666. Plameny dosud největšího
požáru v historii londýna zachvátily kate-
drálu sv. Pavla a odkrývají tajemství,
která měla zůstat skrytá.
Uprostřed chaosu nalézáme mrtvolu
muže se svázanýma rukama za zády 
a bodnými ranami na krku. Jak ale najít
vraha, když většina obyvatel sama bojuje
o přežití?
Všemu přihlíží James Marwood, syn od-
souzeného zrádce a neochotný vládní
informátor, který je donucen pachatele
najít. Marwood je brzy vehnán do mimo-
řádného nebezpečí, ale i náruče záhadné
mladé ženy, kterou před plameny za-
chránil. Řádění vraha však ještě není 
u konce a další oběť na sebe nenechá
dlouho čekat.
Andrew Taylor je nejuznávanějším brit-
ským autorem žánru historické krimi. 

Přeložila Háta Kreisinger Komňacká

Vázaná s přebalem, 424 stran, 379 Kč,
eAn 9788072527090, 
ISBn 978-80-7252-709-0

https://www.prah.cz/knihy/popel-londyna-501 Rozhovor s autorem na následující straně

Zakoupit můžete zde
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Romány potřebují příběhy, 

jako automobily potřebují palivo. 
Zločin, zvláště vražda, je skvělým zdrojem

vyprávění. Kriminální fikce, která se zrodila jako
samostatný žánr ve 20. století, je toho dokladem... 

Co vás motivovalo ke psaní historických detektivek?  
Romány, jejichž děj se odehrává v minulosti, oslovují i současné
čtenáře. Byla to pro mě určitá změna. Snažím se odolat tomu,
abych uvízl někde v zajeté koleji, což je možná největší profesní
riziko, kterému čelí spisovatelé o zločinu. Navíc já jsem tento žánr
vzal jako výzvu, jako potřebu vyzkoušet něco nové.

Jak se rozhodujete pro určitou historickou epochu, do níž
umístíte děj?
Většina současných čtenářů ráda cestuje časem i prostorem.
Historické pozadí funguje nejlépe, když vám připomene, co se
změnilo v lidech a v jejich životě, a co naopak zůstává stejné.
Zajímá mě psychologická a morální stránka postav. Myslím, že 
v tomto jsem zajedno s většinou čtenářů. Ale samozřejmě se ne-
smíte odchýlit od běžně dostupných historických faktů, a to ani 
v těch nejmenších detailech. Pokud by se to nepodařilo, román by
pozbyl přesvědčivosti a přestal by lidi zajímat.

Jak se v průběhu let změnila metodika vašeho psaní? Jak je
důležité pro vás mít děj dopředu naplánovaný?
Plánování není univerzální nástroj, který by byl podmínkou dobrého
výsledku. Jediné knihy, které mohu v libovolném rozsahu napláno-
vat, jsou ty ze série Lydmouth, kde už znám nastavení a charaktery
mnoha postav. Většinou se však příběh vyvíjí při samotném psaní 
a všechny konflikty řeším, až když se objeví na papíře. 

Jaká je kompozice románu Popel Londýna?
Děj rozvíjím ve dvou liniích: bojovný mladý James Marwood se
stane svědkem zničení katedrály svatého Pavla a z ohně zachrání
dívku Catherine Lovett, a tím se mi otevře i druhá linie.
Co sdružuje dva vypravěče a jejich vyprávění, je objevení
zavražděného muže – probodnutého a vyhozeného z katedrály – 
a skutečnost, že Marwood i Lovett jsou dětmi otců, kteří nejen byli
odsouzeni za zradu, ale i členy sekty, čekající na návrat krále Krista.  
Konflikt, který se rozvíjí, je těžké popsat, protože je velmi složitý.
Marwood se neochotně stane detektivem a je mu svěřeno
vyšetřování záhadných vražd, což je v prostředí, kdy většina sama
bojuje o přežití téměř nemožné. Hojně využívá kontaktů svého otce,
což, ho vhání do dalších nebezpečí.

Podařilo se vám skvěle propracovat především obě hlavní
postavy. Bylo těžké vžít se do charakterů lidí žijích před více
než třemi stoletími?
Potvrdilo se mi, že se mravy od sedmnáctého století změnily, ale
lidé byli v podstatě stejní jako my. Z mnoha důvodů nezapo-
menutelní. Catherine Lovettová byla nádherně temperamentní, ale
také jako žena velice zranitelná. Podobně na čtenáře působí
Marwood se všemi chybami a nedostatky. Mohli bychom ho kdekoli
potkat.  

Kdy jste začal psát a co vás inspirovalo?
Začal jsem v dospívání s různými krátkými příběhy v průběhu let
zkusil romány. Pokud jde o inspiraci, čerpám ze všech skvělých
příběhů, které mě kdy fascinovaly, zaujaly a zavedly na kouzelná
místa. 
(Za zahraničních pramenů)

Novou knihu Andrewa Taylora,
nazvanou prozatímně THE FIRE
COURT, má vydat nakladatelství
HarperCollins ve Velké Británii,
pravděpodobně v dubnu 2018.
Půjde o pokračování románu
Popel Londýna. 

Andrew Taylor (narozený 14. října 1951) je
britský autor známý svými kriminální romány,
mezi něž patří série Lydmouth, trilogie Roth 
a historické romány, jako je nejprodávanější
Malý Američan a Popel Londýna. Obdržel
nejvyšší britské ocenění za kriminální román
Diamond Dagger. 
Je ženatý, otec dvou dětí. S rodinou žije mno-
ho let v Colefordu na hranicích Anglie a Wa-
lesu.
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Mark Twain
Povídky
Mark Twain je dnes znám pod mnoha přízvisky –
jako průkopník americké humoristické literatury,
největší humorista všech dob apod. William
Faulkner ho označil za „otce americké literatury“ 
a povídky představené v této sbírce mu dávají za
pravdu. knížku uzavírá mnohokrát zfilmovaná
humoristická klasika, Milionová bankovka. Tato
kniha však není jen oslavou jedinečného
autorského stylu, ale i tradice silného českého
literárního překladu. Povídky totiž vycházejí v kon-
geniálním překladu Františka Fröhlicha (1934
–2014), jenž Twainovým povídkám v češtině vdechl
život.

Přeložil František Fröhlich
vázaná, 128 stran, 188 kč, EAN: 9788074298929 

Zakoupit můžete zde
Ukázka z knihy 

na následující straněhttp://www.ivysehrad.cz/kniha/povidky/
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No tak tendleten Smiley, ten vám měl ratlíky na krysy 
a kuřata od kohoutů a kocoury a takových věcí, že vám
to nešlo do hlavy, tomu jste nemohl přinést nic, na co
by se dalo sázet, aby vám nepřetrumfnul. To vám
takhle jednou chytil žábu, teda žabáka, odnesl si vám
ho domů, a že prý si řekl, že si ho vychová.
A pak taky nedělal čtvrt roku nic jinýho, než že seděl
doma na dvorku a učil milého žabáka skákat. A to se
teda zase můžete vsadit, o co budete chtít, že ho
skákat teda naučil! To do něj pak už zezadu jen tak
jako cvrnknul – a než jste se rozkoukal, viděl jste
žabáka, jak víří vzduchem jako kobliha – to byste
koukal, jeden přemet, možná dva přemety, když se
dobře odra¬zil, a na zem pěkně na všechny čtyři 
a bezpečně jak ta kočka. To on vám si ho třeba tak
vydrezúroval v umění chytat mouchy a tak to s ním
porád cvičil, že ten vám pak lapnul kdejakou mouchu 
v dohledu – kam dohlídl, tam ji měl. Smiley říkával, že
žába potřebuje, jen aby se jí poskytlo vzdělání, a do-
káže skoro všecko – a já mu teda věřím. No prosím
vás, vždyť já viděl Daníka Websterovýho, když ho tady
položil tudle na podlahu – on se ten žabák totiž jme-
noval Daniel Webster, víte? – a zavolal na něj: ,Mušky,
Daníku, mušky!‘, a než byste mrknul okem, žabák
vyletěl a schramstnul mouchu tadyhle u výčepního
pultu a skecnul zase hnedka zpátky na podlahu jak
čvaňhanec a kliďánko se začal škrábat takhle po
straně hlavy zadní pracinkou, úplně vám lhostejně,
jako kdyby neměl ponětí, že snad udělal o něco víc,
než co by udělala kdejaká jiná žába. V životě jste
neviděl skromnějšího a upřímnějšího žabáka, přestože
byl takový nadaný. A když šlo o docela normální 

a běžné skoky po rovině, dokázal na jeden skok udělat
větší dálku než kdejaké zvíře, co kdo kdy viděl. Skoky
po rovině, to už prostě jednou byla jeho silná stránka,
abyste jako rozuměl. A když přišlo na to, tak na něj
Smiley vždycky předem nasázel prachů pytel, co mohl,
do posledního halíře. Však byl Smiley taky na svého
žabáka náramně pyšný a já vám povím, že právem,
protože takoví, co cestovali po světě a všude byli,
všichni říkali, že ten se vytáhne na všechny žáby a ža-
báky, co oni kdy kde viděli.
No. A tak Smiley milé zvířátko choval v takové mří-
žované bedýnce a občas si ho takhle přinesl do města
a číhal, kde by chytil nějakou sázku. A jednou vám
takový jeden – byl tady v osadě cizí, jako u nás – na
něj narazí s tou jeho klíckou a povídá:
,Copak vy byste to v takový klícce mohl mít?‘
A Smiley prohodí, tak jako nenápadně a lhostejně: ,No,
mohl bych tam mít třeba papouška nebo bych tam
mohl mít třeba kanára, možná, jenže nemám – mám
tam jen žabáka.‘
A ten druhý ji vezme do ruky a podívá se do ní, otáčí jí
semhle támhle a nakonec povídá: ,No jo, opravdu. No
a co umí takový žabák?‘
,No,‘ povídá Smiley na to, jen tak zlehka a nedbale,
,jednu věc teda umí, aspoň podle mého – doskočí dál
než všechny žáby v Calaveraském okrese.‘
Tak nato ten druhý si znovu vezme do rukou tu klícku
a znovu si pořádně všecko prohlídne, pak ji Smileymu
vrátí a povídá, pomalu a s rozmyslem: ,No,‘ povídá, ,já
teda na tomhle žabákovi nevidím nic, aby byl jako lepší
než všechny ostatní žáby.‘ ...
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Voda je fenomén, díky němuž
může na Zemi existovat život.
Tato výpravná kniha přináší
inspirace, jak z ní vytvořit
jednoduché domácí nápoje
pro zdraví. Najdete zde řadu
způsobů, jak spojit lahodnou
chuť ovoce, bylin, plodů a je-
dlých květů se životodárnou
tekutinou. Připravovat si je
můžete univerzálně, anebo
podle toho, jak je přinášejí a
nabízejí jednotlivá roční ob-
dobí. 
Vázaná, 104 stran, 299 Kč,
ISBN: 978-80-7281-519-7

https://www.kosmas.cz/knihy/236601/domaci-napoje-pro-zdravi/

Zakoupit můžete zde

Výtvarnice a návrhářka
Radka Zrůstková se o zdravý
životní styl zajímá desítky let
a po vlastní mimořádné zdra-
votní zkušenosti se dlouho-
době s nadšením věnuje raw
food stravování. Spolu s dce-
rami žije v Okrouhlé u No-
vého Boru, kde má ateliér 
a organizuje kurzy syrové
stravy a společenské večeře.
Vydala kuchařku Zdravě a sy-
rově (2014), je spoluautor-
kou knihy Šťávy a míchané
nápoje z přírody (2015).
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Janette Okeová
LÁSKA PŘICHÁZÍ 
PO ŠPIČKÁCH
Těhotná novomanželka Marty přijíždí se
svým manželem na Divoký západ. Chtějí se
tam usadit a chovat dobytek. Její muž však
při nehodě s koněm umírá a Marty v bezvý-
chodné situaci dostává od místního farmáře
Clarka nabídku k formálnímu sňatku. 
Výměnou za přístřeší, jídlo a ochranu pro
sebe i nenarozené dítě se má starat o Clar-
kovu dvouletou dcerku Missii, které umřela
maminka. V Marty se zpočátku všechno bou-
ří proti takovému obchodu. Nedokáže si
představit soužití s úplně cizím mužem a je-
ho dítětem v malém srubu. Nezvládá domácí
práce, neumí vařit a nedokáže plnit ani zá-
kladní povinnosti farmářovy ženy. Upřímná
snaha, sousedská pomoc a solidarita a také
neochvějná víra v Boží lásku a podporu ji
však přenesou přes všechny překážky a na-
konec i zármutek z manželovy smrti. Ze za-
křiknuté a bolestí otupělé Marty se za ohle-
duplné Clarkovy péče v přátelském prostředí
soudržné bohabojné komunity pomalu stává
sebevědomá farmářova družka a respekto-
vaná členka společenství. Nejen to. Do „ob-
chodního“ vztahu s Clarkem začíná zvolna
vstupovat cit, který už Marty považovala za
mrtvý a navždy ztracený. Dokáže však
udělat poslední krok k nové lásce?

Brožovaná, 192 stran, 199 Kč, ISBN: 978-80-7553-450-7, EAN: 9788075534507

http://www.tridistri.cz/laskaprichazipospickach?ItemIdx=4

Zakoupit můžete zde

Ukázka z knihy a rozhovor s autorkou na následujících stranách
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DEN PÁNĚ
Nedělní ráno se přihlásilo teplem a jasnou oblohou s jen
několika mráčky, snad aby krajina vypadala půvabnější.
Při snídani se Marty zeptala Clarka, a doufala přitom, že
z její otázky není příliš nápadné, proč se ptá, jestli už je
u Jedda hotov, nebo jestli k němu pojede i dnes. Clark se
na ni podíval s nelíčeně překvapeným výrazem v tváři.
„Nějaká práce Jeddovi ještě zbejvá a dodělat to musí,“
řekl, „a nedivil bych se, kdyby to chtěl mít z krku už dnes.
Ale já – já vždycky ctím den Páně a odpočívám. Vím, že
to jako den Páně nevypadá, když se nesejde žádný
shromáždění, ale já se snažím dodržovat neděli jako svá-
teční den tak, jak nejlíp umím.“ Teď zůstala překvapeně
koukat pro změnu zase Marty. Jistě, mohlo mě to napad-
nout, kdybych se nad tím trochu zamyslela. To ta moje
nedočkavost! Jen se třesu, aby Clark byl z domu, a na to,
že je neděle, jsem vůbec nepomyslela. „Samozřejmě,“
zašeptala a vyhnula se jeho pohledu. „Úplně jsem za-
pomněla, co je dnes za den.“ Clark to přešel bez dalších
poznámek. Nechal uplynout pár minut a řekl: „Uvažoval
jsem o tom, že bych si sbalil něco k obědu a vyjel si
s Missií na celej den někam do lesa. Možná že je dnes
poslední příležitost na hodně dlouhou dobu. Ochlazuje se
a ve vzduchu je cítit, že zima se nezadržitelně blíží. Tak
bysme mohli celej den jen tak lenošit a trhat poslední
podzimní kytky a sbírat barevný listí a tak. Bude vám to
takhle vyhovovat?“ „Určitě… určitě…,“ zakoktala se,
„ano. Hned po snídani vám přichystám něco k obědu.“
„Výborně!“ Takže ujednáno. Clark a jeho malá Missie
stráví den venku, bude jim dobře a budou si užívat jeden
druhého a já budu mít celý den jen pro sebe. 
Pomyšlení, které ji současně naplňovalo nadšením
i děsem. Nebyla si úplně jistá, jestli to zvládne, když se tu
kolem nebude motat žádná malá holčička, která by jí
pomáhala odvádět pozornost od myšlenek na bolest ze

ztráty manžela. Clark zašel do spíže a vrátil se s jakousi
podivnou vymyšleností, ze které se vyklubalo cosi jako
krosna určená k nošení na zádech. „Pro Missii,“ zod-
pověděl nevyslovenou otázku, kterou vyčetl z Martina
užaslého pohledu. „Vyrobil jsem to sám, když jsem ji
musel brát s sebou na pole a ráno a večer na krmení.
Nosil jsem ji v tom všude, a mohla si v tom dokonce
i trochu zdřímnout.“ Slabě se usmál. „Takovej malej špunt
dokáže bejt někdy i pěkně těžkej na to, jaká je to hubená
veška. No a dnes si to radši taky vezmu s sebou, kdyby
byla ucaprtaná a bolely ji nohy.“ Marty si uvědomila, že
jim balí mnohem víc jídla, než budou potřebovat, ale co,
pobyt na čerstvém vzduchu a chůze po kopcích jim určitě
povzbudí chuť k jídlu. Missie byla nadšením celá bez
sebe, a když odcházeli, znovu a znovu volala na Marty
ahoj, ahoj! Za dveřmi se k nim přidal Ole Bob a Marty
trojici sledovala, dokud nezašli za stáj. Když se vracela
do kuchyně, aby sklidila ze stolu a umyla nádobí, vzpo-
mněla si, že dnes by Ellen bývala měla narozeniny.
Možná že se ti tři na procházce zastaví i u jejího hrobu.
Marty něco říkalo, že právě takhle to bude. Rychle dodě-
lala všechno, co bylo ráno potřeba udělat, a uchýlila se
do ložnice, kde na ni čekaly látky a nový šicí stroj. Můžu
dnes šít, nebo ne? Nebudu tím porušovat Clarkův svá-
teční den? Nebyla si tím jistá. Doufala, že ne, ale pochy-
bovala, že by si to dokázala odříci, i kdyby věděla, že by
v neděli šít neměla. Snad se na mě Clarkův Bůh nebude
zlobit. Snad. Potřebuju veškerou pomoc, kterou by mi
případně chtěl poskytnout. Zakázala si další úvahy tímto
směrem a zcela obrátila mysl k úkolu, který si před-
sevzala. Zcela? Inu, skoro. Chvílemi až tajila dech z po-
citů, které přicházely bůhvíodkud. Co by na to asi řekl
Clem, kdyby mě v tom viděl? Byl by na mě pyšný? Tohle
je Clemova oblíbená barva. A později zašeptala: „Clem
tomu říkal ‚ženské serepetičky‘. ...

Rozhovor s autorkou na následující straně



Nakladatelství TRITON, s.r.o., Vykáňská 5, Praha 10, tel.: 226 220 025, 
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Jaké byly vaše tvůrčí začátky? 

Psaní mě vždycky zajímalo, ale dlouhou dobu jsem se 
k němu nemohla dostat. Plně mě zaměstnávala rodina, 
a také jsem celkem neúspěšně vyhledávala nějaké zdro-
je, z nichž bych se o tvůrčím psaní něco dověděla. Ale
touha napsat knihu neochabovala, až se mi to nakonec
podařilo. V prvotině Love Comes Softly jsem popsala
svůj osobní příběh. 

Svou uměleckou tvorbu jste nastartovala, ale bylo
jasné, že pouze s popisem svých zážitků do bu-
doucna nevystačíte. Jak získáváte náměty pro své
knihy? 

Nevím, jestli vám spisovatel může říct, jak dostává ná-
pady. Přicházejí samy od sebe. Autor nikdy neví, odkud
se námět na knihu zjeví. Možná se spisovatel od ostat-
ních liší jen v tom, že dovede nějaký impuls, který nemusí
nikdo jiný ani zaznamenat,  přetavit do obecněji platného
příběhu. 

Využila jste někdy životní osud někoho známého ve
svých knihách? 

Ne. Každá moje románová postava je souhrnem mnoha
životů. 

Mnoho vašich knih se zaměřuje na zobrazení života
lidí, kteří se dají označit za průkopníky své doby. Proč
tomu tak je?

Historie mě zajímala vždycky. Ráda jsem poslouchala vy-
právění o prvních osadnících do té doby pustých končin.
O osídlování Západu jsem také přečetla bezpočet knih.
Proto mi přišlo zcela přirozené, že jsem děj svých romá-
nů umístila do té doby. 

Jaké dokumenty jste musela prostudovat? 

Jak už jsem říkala, hodně jsem čerpala z knih. A pak
vlastně i sama zažila. Naše část Alberty je velmi mladá
země. Tak vlastně i sousedé byli jakýmisi průkopníky.  

Napsala jste několik knih s T. Davisem Bunnem. Píše-
te ráda s někým dalším? Jak k vašemu partnerství
došlo? 

T.  Davis Bunn také psal pro Bethany House. Tam jsme se
poznali a už ani přesně nevím, jak jsme se domluvili, že
spolu napíšeme knihu. Ačkoliv se stylově velmi lišíme,
cítili jsme, že bychom mohli společně pracovat, a nemýlili
jsme se. Respektujeme se a mohu říci, že se učíme jeden
od druhého. 

Čeho chcete svým psaním dosáhnout?

Beru ho jako příležitost sdílet svou víru. Žijeme v ne-
přátelském, zmateném světě, který produkuje spoustu
otázek, a žádné odpovědi. Mnozí také hledají lásku. Nikoli
romantickou, ale stálou a oddanou jako odpověď na své
vnitřní potřeby. My, v křesťanské komunitě, víme, kde ji
lze nalézt. Doufám, že mé knihy, které nepovažuji za
romány, ale spíš za částečky životní mozaiky, ukáží čte-
nářům, že osobní víra v Boha a přátelství v rodině a mezi
lidmi přinese harmonii a vnitřní klid i do jejich životů. 

(Ze zahraničních pramenů)

Janette Oke se narodila 18. února 1935 v Championu
v Albertě kanadským farmářům. Absolvovala Mountain
View Bible College v Didsbury v Albertě,  kde se
setkala se svým manželem Edwardem Okem, který se
později stal rektorem této vysoké školy. Mají čtyři děti,
včetně dvojčat. Její knihy se často věnují průkopnické
éře v Americe a zaměřují se na ženské hrdinky. Její
první román Love Comes Softly vyšel v nakladatelství
Bethany House v roce 1979. Od té doby následovalo
více než 75 dalších. Je také autorkou scénářů televiz-
ních seriálů. 

Chci, aby mé knihy
přinášely harmonii 

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

Překlad: Lenka sobotová
Flexi vazba, 320 stran, 348 Kč, eAN: 9788025723203

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

Ota z Freisingu
HistOrie aneb 
O dvOu ObcícH
Ota z Freisingu (1112–1158) se narodil se jako syn
rakouského markraběte Leopolda iii. baben-
berského a jeho druhé manželky Anežky z Waiblin-
genu, dcery císaře Jindřicha iv. byl spřízněn s před-
ními říšskými rody (rakouskými markrabaty
Leopoldem iv. a salcburským arcibiskupem Kon-
rádem, německým králem Konrádem iii. i po-
zdějším císařem Fridrichem barbarossou – jehož
skutky sepsal v díle Gesta Frederici).  Kronika čili
dějiny dvou obcí (chronica sive Historia de duabus
civitatibus) je jeho nejvýznamnějším dílem.
Zahrnuje dějiny světa od stvoření, přes biblické 
a starověké období (zde čerpal ze starších autorů,
např. Orosia, Jeronýma či eusebia), které dovedl až
do své současnosti (v těchto pasážích poskytuje
řadu cenných zpráv). Ota spis rozdělil do sedmi
knih, v nichž v rámci svého výkladu světových dějin
staví do protikladu Jeruzalém a babylón – nebeské a pozemské království, v osmé knize
pak pojednává Posledním soudu. 
Překlad: Pavel Černuška, Jana Malá, Jana Nechutová
vázaná, 460 stran, 498 Kč, eAN: 9788025722916

https://www.kosmas.cz/knihy/226625/historie-aneb-o-dvou-obcich/
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Jiří Žáček
Boris Pralovszký
KaPesní zvěřinec
Kapesní zvěřinec je knížečka, která potěší
pozemšťana humorem a vtipem. se zvířaty
máme na planetě společný osud, a proto si 
o nich tak rádi sdělujeme všemožné postře-
hy. Jsou to zkušenosti nás lidí a zvířata 
v nich mají hlavní roli. Kapesní zvěřinec udě-
lá radost a člověk se necítí tak sám.  
vázáná, 48 stran, 99 Kč, 
ean: 9788072444144, isBn: 978-80-7244-414-4

https://www.kosmas.cz/knihy/234919/kapesni-zverinec/

Jiří Žáček 
Milan Janáček
z říše Krále
sedMilháře
Příběhy z říše krále sedmilháře jsou známé 
i méně známé pohádky, ale není v nich vše-
chno jako v pohádce. Jsou to totiž pohádky
naruby a všelijak jinak a dokonce v nich
může být kdeco postaveno na hlavu. děti
tomu rozumí víc než dospělí a vůbec jim to
nevadí. O to víc je v sedmilhářských pohád-
kách hravosti, dobrodružství, humoru, nad-
sázky a důvtipu.

vázaná 128 stran, 330 Kč, ean: 9788072444007, isBn: 978-80-7244-400-7

https://www.kosmas.cz/knihy/236193/z-rise-krale-sedmilhare/
Rozhovor s autorem a ukázky 

na následujících stranách

www.sulc-svarc.cz
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Pane Žáčku, ty houby jste nasbíral v říši krále
Sedmilháře? 

Ano, ale neprozradím, kde to je, ještě by mi lidi ty nej-
lepší hřiby vysbírali. 

A v lese jste potkal Milana Janáčka. Věděl jste, že je
u Sedmilháře jako doma a že vám namaluje obrázky
do celé knihy pohádek? 

To bylo pro mě překvapení. Ale koho potkáte v lese 
u Sedmilháře s paletou v ruce, to je ten pravý člověk pro
pohádky naruby. 

Podle čeho poznáme pohádku naruby?

Taková pohádka je nějak praštěná, potrhlá, postavená
na hlavu, aby čtenáři viděli, že svět není tak jednoduchý,
jak se zdá, že všechno může být jinak – že drak může
být mírumilovný, vlk vegetarián a hrdina s mečem mam-
las s IQ tykve. 

Kde se u lidí vzaly pohádky a jakou mají moc? 

Jak praví pověra, pohádky připluly řekou řeči a dokážou
způsobit zázraky – že lidé myslí a cítí! 

Které pohádkové bytosti jsou vám nejsympatič-
tější? 

Odmala miluji české čerty, o jakých psal Jan Drda – ty
hloupaté, ale dobromyslné čerchmanty, kteří chtějí
udělat na světě pořádek a potrestat lumpárny, ale moc
se jim to nedaří, protože lumpové jsou nesmírně vy-
nalézaví. 

V pohádkách mohou obživnout i věci. Už se vám to
stalo? 

Ovšem. Třeba můj počítač Hugo – když mu nadávám,
dělá mi naschvály, ale když ho chválím, jak je chytrý,
poslouchá a vrní jako kotě. 

Je nějaký rozdíl mezi starými a novými pohádkami? 

Není, stejně jako není rozdíl mezi našimi dávnými před-
ky a námi; my nejsme o nic chytřejší než oni, poněvadž
ani náš mozek není výkonnější než jejich. Mám dokonce
podezření, že brzy budeme hloupější než naši pra-
prapradědové, protože my se příliš spoléháme na
počítače a na techniku a přestáváme myslet vlastní
hlavou.                                                    (Šulc–Švarc)

www.sulc-svarc.cz



Mark Haddon
Pád výletníHo Mola
Známý britský spisovatel napsal svou první povídkovou
sbírku a rozhodně se u ní nudit nebudete. ať už proži-
jete dobrodružný viktoriánský příběh, zabrousíte do
žánru sci-fi, přehoupnete se do reality dnešního světa,
nebo se zamyslíte nad morálním přesahem jedné 
z povídek, vždy budete ohromeni autorovým vhledem 
a pověstným empatickým vcítěním, díky nimž se i vy
stanete součástí vyprávění. Postavy jsou většinou fy-
zicky odloučeny od svých rodin, ale zoufale touží po
spojení. Příběhy se tak stávají meditací nad podstatou
lidské osamocenosti, ale zároveň zkouškou, hledáním
tenkých nitek, které lidské bytosti navzájem propojují.
všechno dění je protkáno strachem, beznadějí,
nečekaným násilím a smrtí. expedice na Mars se
nezdaří, molo na pobřeží spadne, muž je uvězněn ve
svém obývacím pokoji, žena zůstane opuštěná na

malinkém ostrově uprostřed oceánu, dva chlapci objeví zbraň v krabici na boty, skupina
dobrodruhů nalezne v amazonské džungli jeskyni netušených rozměrů, muž střelí cizince na
Štědrý den do krku… Mark Haddon dokazuje, že je mistrem vypointovaného krátkého
vyprávění a že jeho představivost je temnější, než jsme si mysleli. Šťastné konce tedy
nečekejte. 

Překlad: david Petrů
vázaná 264 stran, 298 Kč, ean: 9788025721797

https://www.kosmas.cz/knihy/231089/pad-vyletniho-mola/
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Je nějaká kniha napsaná někým
jiným, kterou byste si přál sám
napsat?
Bleak House od Charlese Dickense
Jak se změní vaše tvůrčí činnost
za pětadvacet let?
Moc ne. Film, animace, počítačové
hry, grafické romány – to se jistě
všechno změní, ale román je skvělý,
jednoduchý a obrovský vynález, který
se plynule přizpůsobuje měnícím se
časům a kulturám. Robinson Crusoe
vyšel v roce 1719. 300 let a základní
koncept zůstává nezměněn.
Kdo z vašich současníků se bude
číst i za sto let?
Toni Morrison a Derek Walcott.
Kterého autora nebo knihu si nej-
více ceníte? 
Voss od Patricka Whitea. Neznám žádné romány, které by takové
extrémy popsaly s takovou lehkostí – od klaustrofobie malo-
buržoazního koloniálního života až po vizionářské výstřelky
australské pouště.

Kdybyste mohl být spisovatel 
v jakémkoli čase a místě, kdy 
a kde by to bylo?
Zde a teď. Je to docela dobrý.
Kdybyste mohl změnit něco, co
jste napsal, co by to bylo?
Chtěl bych požádat své nakladatele,
aby nepoužívaly termín „Aspergerův
syndrom“. 
Která je vaše nejoblíbenější smy-
šlená postava?
Patrick Bateman.
Jaká je nejslavnější kniha, kterou
jste nečetl? / Hra, kterou jste
neviděl? / Album, které jste
neslyšel? / Film, který jste nez-
hlédl?
Trollope (všechny) / Smrt prodejce /
Koně Patti Smith / Taxi Driver.

Máte nějaké skryté talenty?
Můžu něco vyrobit z PET lahví a ještě pár drobností. Ale k ničemu to
nebude. 

(Ze zahraničních pramenů)

Mark Haddon (*1962) studoval anglickou
literaturu na Oxfordu. Je autorem více či
méně humorných románů Podivný případ
se psem (česky 2003, Argo) nebo
Problémové partie (česky 2007, Argo), 
z nichž první je určen především mladším 
a druhý zralejším čtenářům. Významným
románem o problematických rodinných
vztazích byl Červený dům (česky Argo,
2014). Za Podivný případ se psem, pojed-
návající o chlapci s Aspergerovým syn-
dromem, dostal několik literárních cen
včetně Whitbread Award. Napsal i humor-
nou prózu pro děti Spudveč! (česky 2009,
Argo) a vydal sbírku básní. Žije a učí 
v Oxfordu, je přísný vegetarián, a jak sám
o sobě říká, je „zapřisáhlý ateista“.

Distribuuje: Kosmas, Za Halami  877, 252 62 Horoměřice,  tel.: 226 519 383,  
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Markéta Harasimová
PURPUROVÉ DOTEKY

Děsivá souhra náhod spojí minulost se
současností a dokonale zamíchá lidskými
osudy… Detektivní příběh plný erotic-
kého jiskření, napínavých zvratů a pře-
kvapení. 
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 bývalým snoubencem, nenapravitelným
gamblerem Hynkem, a také sexy majitelem
galerie Maxem, k němuž cítí silnou erotickou
přitažlivost. Karin touží po sblížení, což se
zdá být oboustranné, ale je tady malý háček:
Max je zadaný… Mladá žena navíc odhalí
utajovaný psychický teror, jemuž je vystave-
na její kamarádka Marta. Té se nedaří odpou-
tat 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, vra-
ždící 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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https://www.kosmas.cz/knihy/235558/purpurove-doteky/

Markéta Harasimová začala knihy vydávat už během studií. Dnes se literární tvorbě věnuje na plný
úvazek – kromě románů píše články a povídky, stala se scenáristkou a vystupuje se svým kulturním
programem. Spolupracuje s řadou známých osobností a nedávno založila vlastní 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 Harasimové můžeme
jmenovat romány pro ženy Rozcestí, Miriam, Nejkrásnější dar, Osmnáct, Růže a slzy, erotické kri-
mithrillery Sametová kůže, Vražedná vášeň, Pouta z pavučin, Mrazivé hry, anebo mysteriózní
román Poháry touhy. Purpurové doteky jsou její čtrnáctou knihou. 
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