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Fernando 
Aramburu: 
Vlast 

Baskičtí teroristé v roce 2011 po čtyřiceti 
letech činnosti ohlašují složení zbraní. Pro 
Bittori, vdovu jedné z obětí, však příběh 
zdaleka nekončí. Rozhodne se vrátit na místo 
událostí, do městečka a do domu, kde před 
vraždou žila. Chce zjistit, kdo střílel. Spolu s ní 
se vydáváme na cestu do minulosti, v níž 
městečko zvolna ovládají podezření a 
nenávist, celou společnost rozkládá 
vlastenecká horečka a vkrádá se do všech 
vztahů. Dokáže Bittori znovu žít s těmi, kdo 
proti ní štvali před atentátem i po něm? 
Dokáže žít s těmi, kdo obrátili její život 
vzhůru nohama? Bittorin návrat zneklidní celé 
městečko, především sousedku Miren, před 
atentátem důvěrnou přítelkyni, jejíž syn si 
odpykává trest za teroristické útoky. Co obě 
ženy znepřátelilo? Co otrávilo život jejich dětí, 
manželů, sourozenců, sousedů, 
spolupracovníků a bývalých přátel? 
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Petra 
Dvořáková: 
Vrány 

Komorní příběh, který končí tam, kde začíná 
tma. 
 
Dvanáctiletá Bára se právě nachází na prahu 
dospívání. Projevuje se u ní výtvarné nadání, 
ale také živelná a občas nezvladatelná povaha. 
S nástupem puberty se konflikt mezi její 
spontánností a touhou matky po 
nekomplikovaném životě dramaticky 
prohlubuje. Zvlášť v kontrastu s její o něco 
starší, poddajnou sestrou. Čím více chce Bára 
svou přirozenost realizovat, tím úporněji se 
její okolí snaží tyto nesrozumitelné a průměru 
se vymykající potřeby ovládnout. Jejího talentu 
si všimne mladý učitel výtvarné výchovy 
přezdívaný Frodo, který jí nabídne citlivou 
oporu v boji s nároky rodiny, jež pod fasádou 
vnější spořádanosti ukrývá i velmi temná 
místa. Jenže Bára svoji válku v zákopech 
nerozumění stále prohrává. Jedinými spojenci 
se jí tak stávají vrány hnízdící před okny v 
parku. Vrány, které zpřítomňují přirozenou 
pudovost prostupující zvířecí i lidské životy. 
Svět, na který se Bára stále mocněji napojuje. 
Nabídne jí někdo opravdovou pomoc? 
Existuje ještě nějaké východisko? 
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Alena 
Mornštajnová: 
Hana 

Třetí román úspěšné Aleny Mornštajnové. 
Pokud existuje něco, co prověřuje 
opravdovost lidského života, pak je to utrpení. 
A existuje-li něco, co život znehodnocuje, pak 
je to utrpení, které člověk působí druhým. 
 
Je zima roku 1954 a devítiletá Mira se 
navzdory zákazu svých rodičů vypraví k řece 
jezdit na ledových krách. Spadne do vody, 
čímž se její neposlušnost prozradí, a je za to 
potrestána tak, že na rodinné oslavě nedostane 
zákusek. Nevinná příhoda z dětství však pro 
Miru znamená zásadní životní zvrat. Následuje 
tragédie, která ji na dlouhá léta připoutá k 
nemluvné a depresivní tetě Haně a poodhalí 
pohnutou rodinnou historii, jež nadále popluje 
s proudem jejího života jako ledová kra. 
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J. K. Rowling: 
Harry Potter 
and the 
Philosopher´s 
Stone 

První díl oblíbeného fantasy příběhu o 
Harrym Potterovi a jeho přátelích. Kniha je v 
angličtině. Harry Potter has never even heard 
of Hogwarts when the letters start dropping 
on the doormat at number four, Privet Drive. 
Addressed in green ink on yellowish 
parchment with a purple seal, they are swiftly 
confiscated by his grisly aunt and uncle. Then, 
on Harry s eleventh birthday, a great beetle-
eyed giant of a man called Rubeus Hagrid 
bursts in with some astonishing news: Harry 
Potter is a wizard, and he has a place at 
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. 
An incredible adventure is about to begin! 
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J. K. Rowling: 
Harry Potter 
and the 
Prisoner of 
Azkaban 

Třetí díl oblíbeného fantasy příběhu o Harrym 
Potterovi a jeho přátelích. Kniha je v 
angličtině. When the Knight Bus crashes 
through the darkness and screeches to a halt 
in front of him, it s the start of another far 
from ordinary year at Hogwarts for Harry 
Potter. Sirius Black, escaped mass-murderer 
and follower of Lord Voldemort, is on the run 
– and they say he is coming after Harry. In his 
first ever Divination class, Professor 
Trelawney sees an omen of death in Harry s 
tea leaves … But perhaps most terrifying of all 
are the Dementors patrolling the school 
grounds, with their soul-sucking kiss. 
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Petra 
Soukupová: 
Nejlepší pro 
všechny 

Jak můžeme vědět, co je pro ostatní nejlepší, 
když sami být šťastní neumíme? Desetiletý 
rozmazlený průšvihář Viktor žije v Praze s 
matkou, divadelní herečkou, která si s jeho 
výchovou ani s vlastním životem neví příliš 
rady. Když jednoho dne Hana dostává 
nabídku na natáčení seriálu na druhém konci 
republiky, bere ji jako příležitost, jak všechny 
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své problémy vyřešit. Aby se mohla věnovat 
natáčení, přestěhuje Viktora přes jeho odpor k 
babičce na venkov. Kromě dramatického 
sžívání se s venkovem, sleduje román i další 
osudy Hany bojující se seriálovou rolí, s 
Viktorem, se svojí matkou i příležitostnými 
milenci. A rovněž příběh babičky, která si 
vedle Viktora začíná uvědomovat své slabosti 
a neodvratně přicházející stáří.  
 

 
 

Peter May: 
Ostrov Entry 

Když detektiv Sime Mackenzie nastupuje na 
palubu letadla, ani se neohlédne. Cesta na 
ostrov Entry pro něj představuje šanci, jak 
utéct hořké směsi osamělosti a lítosti svého 
dosavadního života. 
Z montrealského letiště odjíždí jako součást 
osmičlenného vyšetřovacího týmu, 
směřujícího do Zálivu svatého Vavřince. 
Pouhé dva kilometry široký a tři kilometry 
dlouhý ostrov Entry je domovem asi sto třiceti 
obyvatel - a ten nejbohatší z nich byl právě 
nalezen ve svém domě zavražděný. 
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Karol Sidon: 
Sen o mém 
otci / Sen o 
mně 

Brilantní autobiografické prózy, kterými do 
literatury šedesátých let vstupoval autor ani ne 
třicetiletý, vyplavují ze vzpomínek obrazy 
dětství, dospívání a prvních let dospělosti. 
Představují křehkého člověka hledajícího své 
místo ve světě, zmítaného vášněmi i 
pochybujícího o své schopnosti milovat.  
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Peter May: 
Skála 

Skotský ostrov Lewis je krásné, ale drsné 
odlehlé místo bez stromů, bičované větry a 
pokryté vřesovišti. Topí se tam rašelinou a 
mluví gaelsky. A snad jen strach lidí z Boha je 
tam silnější než starost o živobytí. Pod 
zástěrkou víry však přežívají staré pohanské 
hodnoty a prapůvodní touha po krvi a 
pomstě. Skála je detektivní román vzácné síly 
a představivosti. Je možno ho zařadit do 
kategorie tzv. literary crime, tedy krimi psané 
kvalitním literárním stylem, přesahující hranice 
žánru, která je dnes globálně úspěšná 
především díky severským autorům od 
Mankella přes Larssona, Nesba a další. 
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Haddon: 
Podivný 
případ se 
psem 

Výjimečný příběh o výjimečném světě 
autistického chlapce. Christopher Boon je 
patnáctiletý hoch, který nerozumí lidským 
citům a nemá rád, když se ho kdokoli dotkne, 
ale je to matematický génius a obdivovatel 
Sherlocka Holmese. Když jednoho dne najde 
za plotem zahrady vidlemi zapíchnutého psa, 
rozhodne se, že vypátrá pachatele. 
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 Vrba Michal: 
Prak 

Psychologická novela Prak z období německé 
okupace vypráví příběh novináře, který se 
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zaprodal nacistické moci a svá selhání se 
rozhodl kompenzovat tím, že spáchá brutální, 
radikální čin, který jej může přivést až na 
popraviště. A není zdaleka jisté, zda mu tento 
záblesk vzdoru pomůže po válce očistit vlastní 
jméno. V druhé linii pak sledujeme osudy 
patnáctileté Aleny, která na počátku 
šedesátých let objeví v lesní chatě u Hamerské 
nádrže na Vysočině novinářovy zápisky. Jak se 
naplnil jeho osud? Jaký vztah k tomuto muži 
má její matka? A hlavně – proč jen zmínka o 
něm přivádí k zuřivosti komunistického 
tajemníka, který s oběma ženami tráví na chatě 
noc? 
 

 

Bajaja 
Antonín: Na 
krásné modré 
Dřevnici 
 
Autor je 
nositelem  
státní ceny 
za literaturu 

Konec starých časů ve Zlíně. I tak by se mohl 
jmenovat nový román A. Bajaji. Nebo také 
moravský Amarcord - vzpomínání na dětství, 
těsně po válce, kdy Zlíňané vítali osvoboditele 
chlebem a solí, na fotbalovém hřišti se konala 
veselice s popravou „gestapáka" a kdekdo z 
„buržoustů" věřil v návrat masarykovské 
republiky a baťovské prosperity. To dětství 
mohlo být i šťastné, kdyby nespadla železná 
opona, Zlín se nestal Gottwaldovem a 
soudruzi nelikvidovali třídního nepřítele. 
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Alexijevičová 
Světlana: 
Zinkoví 
chlapci 
 
Autorka je 
nositelkou 
Nobelovy 
ceny za 
literaturu 

V roce 1979 vstoupila Rudá armáda do 
Afghánistánu a toto velmocenské 
dobrodružství se postupem doby proměnilo 
ve vleklou a nesmírně krutou, traumatizující 
válku, v níž zahynuly téměř dva milióny 
Afghánců a 25 000 sovětských vojáků. 
Zinkoví chlapci jsou třetí knihou laureátky 
Nobelovy ceny Světlany Alexijevičové. Poprvé 
vyšla v roce 1989 a v tehdejším Sovětském 
svazu způsobila velké pozdvižení, vášnivé 
diskuse a dokonce i soudní proces. Znamenala 
však i předěl v autorčině životě i díle. Po dvou 
knihách s poměrně nekonfliktními tématy 
Velké vlastenecké války se zde Alexijevičová 
poprvé dostala do zásadního sporu s oficiální 
doktrínou i míněním velké části ruské 
společnosti.  
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Vrba Michal: 
Kolem Jakuba 

Pozoruhodná povídková sbírka je svérázným 
autorským příspěvkem k věčnému literárnímu 
tématu malého člověka ve víru velkých dějin, 
příběhy konkrétních jednotlivců na pozadí 
dějinných zlomů a společenských přeměn, 
které zásadně zasáhnou do jejich života. 
Spojujícím prvkem je bod v krajině, rybník 
Jakub, který se každého z nich dotkne. Jednou 
je to válka se Švédy a v ní uvízlé děti, podruhé 
sedlák v malé osadě ohrožený přítomností 
Rudé armády, jindy dostihne politického 
prominenta revoluční spravedlnost. Podoba a 
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úmysly hybatelů dějin však nejsou důležité 
tváří v tvář bezprostřednímu ohrožení holé 
existence člověka. 
 

 

Llosa, M. V.: 
Tetička Julie a 
zneuznaný 
génius 
 
Autor je 
nositelem 
Nobelovy 
ceny za 
literaturu 

V románu Tetička Julie a zneuznaný génius se 
autor po letech strávených v cizině a po řadě 
uměleckých úspěchů vrací k tomu, co bylo, 
když pracoval v redakci rozhlasové stanice v 
Limě a pokoušel se psát velkou literaturu a 
když se jako osmnáctiletý zamiloval do své 
mnohem starší vzdálené příbuzné a proti vůli 
rodičů se s ní potají oženil. Reálný příběh 
vypravěčovy lásky, líčený z ironického 
nadhledu, se prolíná s fiktivními příběhy 
rozhlasového génia Pedra Camacha, který se 
velice podobá jednomu scenáristovi, s nímž se 
autor v té době stýkal. Jsou to barvité historky 
a setkáváme se v nich se zločiny, nedovolenou 
láskou, šílenstvím a katastrofami všeho druhu. 
Zázračný psavec je chrlí z remingtonky jednu 
za druhou, sám je režíruje ve studiu, ale vlastní 
výtvory mu postupně začínají přerůstat přes 
hlavu. 
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Ginsberg, A.: 
Kvílení 

Jedna z největších básnických sbírek 20. 
století, vpravdě kultovní Kvílení, vychází 
poprvé v češtině v samostatném svazku - v 
klasickém překladu Jana Zábrany, který 
mohutně ovlivnil i moderní českou poezii. 2. 
svazek edice angloamerických básníků. 
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Děžinský, M.: 
Obcházení 
ostrova 
 
Autor je 
nositelem 
ceny 
Magnesia 
litera 

Ve své šesté knize, sdružující verše z let 2011 
až 2016, básník předkládá nenápadné, ale silné 
svědectví; plody osobní (i lyrické) zralosti. Jak 
sám píše, jeho básně představují jakési „štíty 
proti prázdnotě“. Tíhu existence vyjadřuje 
vždy jemnými, ale přesnými tahy a obrazy, bez 
zbytečné expresivity. Stěžejní situace 
zachycená v názvu sbírky se tak stává 
metaforou pro celé dílo. Neběží zde ale pouze 
o ohledávání hranic lidského údělu, ale je zde 
nabídnut i prostor ke šťastnému setkávání a 
sdílení. „Nejraději mám básně, které vyprávějí 
prostě o prostých věcech“, píše Děžinský. 
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Hawking, S.: 
Stručná 
historie času 

Stručná historie času se stala světovým 
bestsellerem a byla přeložena do více než 
čtyřiceti jazyků. Jaká je povaha prostoru a 
času? Kde se vzal vesmír a kam směřuje? 
Mohl se na jeho vzniku podílet Bůh? Dá se 
cestovat časem? Co se stane astronautovi v 
černé díře? Na takové otázky se pokouší co 
nejsrozumitelněji odpovědět jeden z 
nejvýznamnějších vědců současnosti, britský 
matematik a astrofyzik Stephen Hawking. 
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Ohnisko M.: 
Světlo v ráně 
 
Autor je 
nositelem 
ceny 
Magnesia 
litera 

Ohnisko má smysl pro detail a ví, že jako za 
prchavostí skrývá se věčnost, za detailem celý 
svět. Má k němu úctu. Je to úcta k ubývání, 
skoré sporosti, zániku. Až chvějivá bázeň. 
Jemnocit vzbuzující melancholii. Kouzlo 
dětství, jinošství. Plnost vůní, pohledu, času. 
Sny a intuitivní sugestivní vzpomínky na život 
a jiné životy. Tajemství. Mystérium. Obraz na 
obálce má manýristickou kompozici; fascinace 
životem na dřeň, zvýrazněná groteskností. 
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Tučková, K.: 
Vyhnání Gerty 
Schnirch 
 
Autorka je 
nositelkou 
ceny 
Magnesia 
litera 

Noc z 30. na 31. 5. 1945. Gerta Schnirch, 
matka několikaměsíční dcerky, je jen s 
osobními věcmi „odsunuta“ společně s 
ostatními brněnskými Němci směrem na 
Vídeň. Vyčerpávající pochod skončí v 
Pohořelicích, kde mnoho vyhnanců podlehne 
epidemii tyfu a úplavice. Gerta a některé další 
německé ženy se zachrání při nucených 
pracích na jižní Moravě, kde setrvají i po 
ukončení transportů. Po znovuzískání 
československého občanství se Gerta vrací do 
Brna, v němž prožívá další bouřlivé události 
druhé poloviny dvacátého století. Kromě 
bolestných otázek viny, odplaty a odpuštění 
mezi Čechy a Němci, jež tento neobyčejně 
plastický a působivý román klade, se stáváme 
svědky netradičního vztahu matky a dcery, 
který je deformován nejen omezeným 
prostředím, v němž se jako české Němky 
vystrnaděné na okraj společnosti směly 
pohybovat, ale také vzájemným 
nepochopením dvou generací, obtížnou 
komunikací a nemožností zprostředkovat 
osobní zkušenost. Nezaměnitelnou atmosféru 
příběhu dodává genius loci živelně se 
rozvíjejícího Brna. 
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Hájíček, J.: 
Rybí krev 
 
Autor je 
nositelem 
státní ceny 
za literaturu 

Román autora Selskýho baroka, který nás 
zavádí tentokrát na jihočeský venkov přelomu 
osmdesátých a devadesátých let dvacátého 
století. Kniha získala cenu Magnesia Litera pro 
nejlepší knihu roku 2013. Po patnácti letech 
strávených v cizině se Hana v roce 2008 vrací 
do polozatopené vesničky na břehu Vltavy, 
kde vyrůstala, chtěla se vdát a být učitelkou ve 
zdejší jednotřídce. Ale všechno je jinak - na 
vylidněné návsi stojí sama. Má však odvahu 
podívat se zpátky, má odhodlání ptát se sebe 
samé i lidí, kteří pro ni kdysi mnoho 
znamenali. Člověk po čtyřicítce si chce udělat 
pořádek sám v sobě, uzavřít konečně staré 
záležitosti a bolesti, říká Hana, když se po 
dlouhých letech setkává s otcem, bratrem a 
kamarádkami z dětství. Po úspěšném románu 
Selský baroko (Magnesia Litera 2006 za 
prózu), který tematizoval rozpad tradičního 
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venkova v padesátých letech minulého století, 
zkoumá autor dál českou vesnici. Rybí krev je 
především příběhem rozpadu jedné rodiny a 
vesnice za již zcela jiných společenských 
okolností. Téma vysidlování a bourání obcí v 
důsledku výstavby jaderné elektrárny se zdá 
veskrze současné, nevyhnutelné i dnes, kdy je 
nejistý osud dalších vesnic, např. kvůli 
těžebním limitům v hnědouhelné oblasti 
severních Čech. Rybí krev však není nějakým 
"zeleným románem", je to především poutavý 
lidský příběh tří kamarádek z malé vesnice, 
které osud rozprášil do světa, příběh, v němž 
se silně ozývá touha po rodinné soudržnosti, a 
také příběh o síle lásky a odpuštění. 
 

 

Glücková, L.: 
Divoký 
kosatec 
 
Autorka je 
nositelkou 
Nobelovy 
ceny za 
literaturu 

Úplný překlad sbírky veršů americké básnířky, 
držitelky Nobelovy ceny za literaturu, která za 
ni obdržela v roce 1993 cenu Pulitzerovu. 
Dějištěm sbírky je autorčina vlastní zahrada, v 
jejíž intimitě i živě evokované realističnosti se 
setkávají, na způsob polyfonní hudby prolínají 
a doplňují tři hlasy: hlas lidské postavy, hlas 
rostlin a hlas Boha. 
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Cadhain, 
Máirtín Ó: 
Hřbitovní 
hlína 
 
Překlad 
knihy získal 
cenu 
Magnesia 
Litera 

Kultovní klasika irské literatury Hřbitovní 
hlína vyšla poprvé v roce 1949 a od té doby se 
dočkala filmového i divadelního zpracování, 
nicméně přeložena byla jen do mála jazyků. 
Důvodem není jen to, že překladatelů z irštiny 
bývá všude krom britských ostrovů pomálu, 
ale i obrovská náročnost textů, který jiskří 
slovními hříčkami, využívá úzce vymezeného 
connemarského dialektu atd. Teprve loni vyšel 
poprvé v anglickém překladu, zato hned letos 
v dalším. Zkrátka je to kniha jak zábavná a 
náročná, tak i fascinující. Všechno začíná ve 
chvíli, kdy hlavní hrdinka Caitríona zemře a 
phřbí ji do hřbitovní hlíny. Ale je to librový, 
nebo pěťákový pozemek? Dali jí ten správný 
rubáš? A křížek? Nešetřili na ní? Nesnažili se ji 
ošidit, tak jako, Pánbůh je zatrať, když byla 
ještě naživu? No, každopádně to se všemi 
svými "spolubydlícími" (a že jich je) bude 
moct důkladně probrat. Mají na to celou 
věčnost. 
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Ishiguro, K.: 
Soumrak dne 
 
Autor je 
nositelem 
Nobelovy 
ceny za 
literaturu 

Lze se celý život opájet iluzí o důstojnosti 
našeho úkolu? Majordomus Stevens si s ní 
bohatě vystačí. S buldočí zaslepeností si 
předsevzal sloužit svému pánovi do roztrhání 
těla, až tím neméně svědomitě promarnil i 
vlastní vyhlídky. Největší potíž je však v tom, 
že tento toporný lokaj není tak docela 
„mužem bez vlastností“. Když před zraky 
čtenářů bilancuje své předválečné působení na 
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panství lorda Darlingtona, působí dojmem 
navýsost oddaného, předvídavého a za všech 
okolností delikátního sloužícího. Chybí mu 
nicméně to lidsky podstatné – osobitý názor, 
špetka hrdosti i schopnost projevit 
plnohodnotný cit –, a tak zasévá smutek a 
zkázu všude tam, kde by namísto kamenné 
tváře byly zapotřebí selský rozum či vlídné 
srdce. Ishigurův tragikomický, krutý, ale také 
nádherně stylově vycizelovaný příběh značně 
narušuje tradici ostrovního „komornického 
románu“, založenou zábavnými prózami Jane 
Austenové nebo P. G. Wodehouse. 
Nejslavnější kniha jednoho z 
nejpozoruhodnějších britských spisovatelů 
současnosti, jehož dílo vytrvale poukazuje na 
ostrovní snobismus a všeničící uzavřenost, 
byla roku 1989 odměněna Bookerovou cenou 
a patří k nejpůsobivějším psychologickým 
románům poslední čtvrtiny 20. století. Její 
stejnojmenná filmová adaptace se sirem 
Anthonym Hopkinsem a Emmou 
Thompsonovou v hlavních rolích, kterou v 
roce 1993 natočil režisér James Ivory, získala 
osm nominací na Oscara a čtyři nominace na 
Zlaté glóby. 
 

 

Alexie 
Sherman: 
Deset malých 
indiánků 
 

Kniha devíti povídek amerického autora, jenž 
svůj původ odkazuje k indiánským kmenům 
Spokane a Coeur d’Alene, přináší příběhy 
nejrůznějších lidí (studentka, právník, matka, 
zamilovaný pár), kteří mají společné pouze to, 
že patří ke kmeni Spokane. To však stačí k 
tomu, aby se celý život museli vypořádávat se 
svými pochybnostmi či s přehlížením ze strany 
ostatních. Velkým kladem této Alexieho knihy 
je, že témata v ní zpracovávaná jsou 
přenositelná i do jiných prostředí. 
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Wernish, I.: 
Pernambuco 
 
Kniha získala 
ocenění 
Magnesia 
Litera za 
poezii 

Pernambuco zní jako zaklínadlo. Země z 
dávné dětské četby, daleká a znepokojivá. 
Když se to slovo rozkmitá, zaslechneme třeba 
Nabucco, trabuko… V kouři doutníku se 
zjevují siluety z vybledlých fotografií, 
probleskují příběhy. Nebo to snad není kouř? 
V očích pálí velejemný písek: Ó Fato! Ó 
Morgano! Básnická sbírka roste z hloubi 
Wernischovy obraznosti a jeho svět se před 
vnitřním zrakem proměňuje: tragické se stává 
groteskním a naopak, přelud bolestnou 
vzpomínkou a naopak… Tento pohyb je 
neustálý. Dobrodružství četby je zdá se 
nevyčerpatelné: Dívám se na kotvící lodě. Na 
zádi jedný z nich čtu jméno, který se mi líbí: 
Pernambuco. Zahazuju lampion a jdu si 
promluvit s kapitánem. Za chvíli jsem v 
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podpalubí a hážu do kotle uhlí. Tak tedy 
Pernambuco! Ráno vyplouváme do Recife.  

 

Pánek, J.: 
Láska v době 
globálních 
klimatických 
změn 
 
Kniha získala 
ocenění 
Magnesia 
Litera za 
prózu 

V životě jste nebyli v Indii, představte si to. 
Teď se ocitnete v indickém Bangalore, 
uprostřed kraválu, smradu, vřavy dopravy 
a lidí, a nemáte proti tomu obranu. Jste 
v bezpečí hotelu a konferenčního centra, 
a přesto jste vyděšenej jak malej králík. 
Odvážíte se ven a dojdete do slumu. 
V nepřehledném davu žen v sárí uvidíte 
indickou dívku v obyčejném triku a džínách. 
Vyfotíte si ji, protože je to jediné, co vás 
neleká. Ona si toho všimne a řekne vám 
plynnou angličtinou, ať její fotku okamžitě 
smažete. Pokrčíte rameny, vyhovíte jí a hodíte 
celou příhodu za hlavu. 
  
Novela Láska v době globálních klimatických 
změn vypráví o globální vesnici zvané Země, 
ilogičnosti rasismu i nevyzpytatelných cestách 
srdce, a hlavně o tom, jak se všichni bojíme 
změn, zatímco ta největší z nich se odehrává 
kolem nás a nad našimi hlavami. 
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Tokarczuková, 
O.: Svůj vůz i 
pluh veď přes 
kosti mrtvých 
 
Autorka je 
nositelkou 
Nobelovy 
ceny za 
literaturu 

Nový román Olgy Tokarczukové by bylo 
možno označit jako "morální thriller". Hlavní 
hrdinkou příběhu je Janina Duszejko, stavební 
inženýrka, která si musí vydělávat na živobytí 
jako učitelka angličtiny a zeměpisu na škole v 
Kladské kotlině, na česko-polském pomezí. V 
zimě pracuje také jako správkyně letních bytů. 
Její vášní je astrologie a nade vše miluje 
zvířata. Snaží se jim všemožně pomáhat a 
chránit je, bojuje proti lidem, kteří jim ubližují. 
Varuje před nerozvážným ničením přírody, 
vidí lidské osudy vepsané do hvězd. Patří k 
okruhu nadšených čtenářů anglického básníka 
Williama Blakea (název knihy je citát z jeho 
básně). Jednoho dne je Janinin soused nalezen 
mrtvý. Následuje další vražda a pak další... 
Pytláci i významní členové společnosti 
záhadně umírají. Jen zvířata jsou němými 
svědky. O těchto vraždách hrdinka něco ví, 
policie ji však ignoruje - jenže Janina Duszejko 
dokáže číst ve hvězdách... 
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Pamuk, O.: 
Cosi divného 
v mé hlavě 
 
Autor je 
nositelem 
Nobelovy 
ceny za 
literaturu 

Cosi podivného v mé hlavě je rozsáhlá 
románová freska zachycující životní osudy 
pouličního prodavače Mevlüta, jehož rodina v 
70. letech emigrovala ze střední Anatolie do 
Istanbulu. Na rozdíl od většiny svých 
předchozích děl Pamuk tentokrát opouští 
prostředí poevropštěné istanbulské smetánky 
a vydává se mezi migranty a nádeníky z 
okrajových částí města. Mevlüt se živí jako 
prodavač bozy, sladkého nápoje z lehce 
fermentované pšenice, a sní o tom, že jednoho 
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dne zbohatne. Po tři roky neúnavně píše 
milostné dopisy dívce, kterou spatřil na jedné 
svatbě, ale nakonec si po sérii omylů 
odevzdaně vezme její sestru. Podobně smířen 
s osudem roky den co den obchází ulice 
Istanbulu a přemýšlí o oné „podivnosti“, 
kterou cítí ve své hlavě a jež ho odlišuje od 
ostatních – a nakonec ho další zvrat osudu 
přivede k poznání, po čem to celý život 
vlastně tolik toužil… 
 

 

Bellová, B.: 
Jezero 
 
Kniha získala 
ocenění 
Magnesia 
Litera za 
prózu 

Příběh ze současnosti starý jako lidstvo samo. 
Rybářská vesnice někde na konci světa, u 
jezera, které vysychá a zlověstně vyhrnuje 
břehy. Muži mají vodku, ženy starosti a děti si 
škrábou ekzémy. Co má Nami? Nami nemá 
nic — jen bábu s tlustýma rukama. Nami 
nemá nic, jen život před sebou: první lásku, o 
kterou ho připraví ruští vojáci, a pak to 
všechno další. Raději na to nemyslet. Ale když 
život začne na úplném konci světa, možná že 
skončí na jeho začátku. Tenhle příběh je totiž 
starý jako lidstvo samo. Je to pouť hrdiny, 
chlapce, který na cestu vyráží jen s uzlíčkem 
nervů a kabátem po dědkovi. Musí do světa, 
aby hledal, a vrátit se domů, aby našel. Musí 
jezero přeplout, obkroužit a nakonec se 
potopit na jeho dno pro největší tajemství. 
Bianca Bellová napsala brilantní novelu, která 
se podobá i nepodobá jejím předchozím 
knihám. Zůstává syrovost vidění, přesný a 
úsečný jazyk. Ale tentokrát se ocitáme v úplně 
jiném světě, hutnějším, hlubším, osudovějším. 
Teprve zde jako by do sebe vše zapadlo. 
Jezero svými ledovými vodami svírá útroby. 
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Reiner, M.: 
Básník / 
román o 
Ivanu Blatném 
 
Kniha získala 
ocenění 
Magnesia 
Litera za 
nejlepší 
knihu 

Martin Reiner se poezií a osudem básníka 
Ivana Blatného (1919-1990) zabývá usilovně 
již třicet let. Byl autorem scénáře prvního 
televizního dokumentu o Blatném a desítek 
novinových článků a rozhlasových pořadů, 
stál za převozem Blatného pozůstalosti z 
Londýna do Památníku národního 
písemnictví, organizoval slavnostní ukládání 
ostatků Blatného na brněnském Slavíně a 
významně se podílel i na umístění básníkovy 
pamětní desky na jeho rodném domě na 
Obilním trhu. V roce 2000 začal pracovat na 
románu o básníkově nevšedním životním 
příběhu. Blatný zažil v Československu 
nejprve velkou literární slávu, po své emigraci 
do Anglie v březnu 1948 pak naprostý pád a 
snahu o vymazání svého jména z českých 
literárních dějin. Reinerův román je strhující 
text, který se zabývá nejen básníkovým 
životem, ale též literárním kontextem, dobou a 
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místy, na nichž Ivan Blatný žil. Dozvíme se 
zde mnoho z literárního života první 
republiky, stejně jako zajímavé detaily z 
přátelství mezi Blatným, Ortenem, Kainarem, 
Chalupeckým, Nezvalem a dalšími. 
Nahlédneme do protektorátních let a hrůz 
heydrichiády. Po Blatného emigraci 
dostaneme možnost seznámit se s intrikami, 
jimiž dlouhé roky žil český politický exil, stejně 
jako s činností komunistických agentů v 
zahraničí. A básníka neopustíme ani v 
blázincích, v nichž strávil většinu z čtyřiceti let 
svého života v Anglii. Kniha je nabitá dosud 
neznámými informacemi, zároveň je však silně 
emotivní. Životní úděl Ivana Blatného je 
jedním z velkých českých osudů 20. století. 
Reinerova kniha o něm vypovídá 
svrchovaným způsobem.Autor se stal 
laureátem knižní Ceny Josefa 
Škvoreckého.Kniha získala cenu Magnesia 
Litera Kniha roku 2014. 

    
 


