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TITULY ROKU 2018

Elena Ferrante
Geniální přítelkyně
Román Geniální přítelkyně je prvním dílem stejnojmenné
tetralogie, která už uchvátila čtenáře bezmála na celém světě
a vzbudila zaslouženou pozornost literární kritiky (poslední
díl byl mj. nominován na italskou cenu Strega a dostal se
mezi šestici kandidátů na The Man Booker International
Prize).
Neapolská periferní čtvrť Luzzatti (v textu však její název nikdy nezazní), padesátá léta minulého století. Právě
tam a tehdy začíná příběh jednoho ženského přátelství. Jeho
vypravěčkou je Elena, která už jako stará žena vzpomíná
na svůj život, který byl, kam
její paměť sahá, vždycky
ovlivňován silnou osobností
geniální Lily. Sama je přitom klíčovou postavou zas
pro Lilin osud, v jejích očích
je tou geniální kamarádkou naopak ona. Úhelným
kamenem jejich komplikovaného vztahu je snaha obstát v mužském světě, jehož
konvenční hranice jsou pro
ně stejně tak svazující jako
hranice jejich čtvrti plné
pokrytectví a násilí.
Čtenář se v románu seznamuje nejen se dvěma
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protagonistkami, ale i s celým mikrokosmem neapolské
čtvrti propojené hustým předivem konvencí a vášní, jehož
kořeny sahají až do doby fašismu, do let druhé světové války, do světa „před Elenou a Lilou“. Vypravěčka nás sice na
vzorku jedné čtvrti provede vývojem italské společnosti od
poválečné chudoby až k ekonomickému zázraku šedesátých
let, zasvětí nás do ideologických i přízemních sporů mezi komunisty a camorristy, ale ústředním tématem románu i celé
série zůstává přátelství vzájemně odlišných hrdinek, vylíčené s až nemilosrdnou otevřeností jako systém „spojených
nádob“, jako bolestné zrcadlení, jako celoživotní soupeření,
jako pevné pouto, které často škrtí.
brožované, 304 stran, 2. vyd., 347 Kč; e-kniha 174 Kč

Aleš Palán; Jan Šibík
Raději zešílet v divočině
Setkání s šumavskými samotáři
Někteří si postavili v lese chýši, jiní žijí v maringotkách, případně na horských samotách. Jeden přespává přímo pod
stromy. K některým se dá
dojet autem, k dalším se
musí pěšky. Šumavští poustevníci, samotáři, jejichž
názory a životy se nepodobají vůbec ničemu, co znáte.
O setkáních s nimi je tato
kniha.
Osm rozhovorů s lidmi žijícími dlouhodobě mimo civilizaci přináší pohled do tajuplného světa, o jehož existenci nic nevíme. Setkáváme
se zde s divokými zvířaty,
krutými zimami, dokonce
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i s přízraky. Někteří samotáři jsou vysloveně racionální (zejména obě zpovídané ženy), jiní vyprávějí svůj život trochu
jako mýtus. I ten má svou výpovědní hodnotu, jen jinou než
výčet ověřených faktů. Způsob, jakým novodobí poustevníci
v krajině přebývají, se ostatně dost možná mýtem brzy stane. Pokud se jím už nestal.
Smyslem knihy Raději zešílet v divočině není katalogizace podivínů ani alternativní průvodce po největším českém
pohoří. Je jím ponor do tajuplných zákoutí krajiny a lidské
duše. Do dlouhodobé samoty a odloučenosti, do paralelního
světa, který přesto tomu našemu klade velmi znepokojující
otázky.
Rozhovory s šumavskými samotáři vedl spisovatel a publicista Aleš Palán, snímky přispěl fotograf Jan Šibík (Czech
Press Photo, Golden Prisma Award).
vázané, 368 stran, 1. vyd., 397 Kč; e-kniha 239 Kč

Tomáš Macek
Příběhy Corsa rosa
Sto ročníků Giro d’Italia
Kniha volně navazuje na
Příběhy Staré dámy, které
vyšly v nakladatelství PROSTOR v roce 2013 a poté
ještě ve třech dalších vydáních a zabývaly se historií
cyklistického závodu Tour
de France. Tentokrát se zaměřujeme na druhý z tria
slavných třítýdenních závodů – Giro d’Italia. Také ten
každoročně přitahuje pozornost milionů fanoušků
na celém světě a v roce 2017
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završil i on první stovku svých ročníků. V posledních letech,
s přibývajícími úspěchy českých cyklistů, je Giro stále více
sledované rovněž v Česku. V roce 2018 navíc bude závod
mimořádně atraktivní i proto, že poprvé v historii odstartuje mimo evropské území – ve Starém Městě v Jeruzalémě.
Stejně jako Příběhy Staré dámy, jsou i Příběhy Corsa rosa
vybaveny unikátními dobovými fotografiemi a bohatým statistickým přehledem.
vázané, 640 stran, 597 Kč; e-kniha 359 Kč

Elena Ferrante
Geniální přítelkyně 4
Příběh ztracené holčičky
Závěrečný díl tetralogie Geniální přítelkyně je románem
o zralosti, o stáří, o kořenech a vykořeněnosti, o (ne)zmoudření a (ne)smíření. Vypráví o ztracených individuálních i kolektivních iluzích, privátní osudy jsou opět přirozeně propleteny s nedávnou historií
mladé Italské republiky,
která přišla na svět po referendu v roce 1946, jen o dva
roky později než románové hrdinky, a která přestala existovat v roce 1994, po
zhroucení dosavadního stranického systému. I Eleně
a Lile se – každé jinak a jindy – zhroutí svět a hrozí jim,
že zmizí v propadlišti dějin
spolu s ním. Ale zatímco
Lila po neviditelnosti vždy
toužila, Elena, která pilně
dřela na svém zviditelnění,
to nehodlá dopustit. Téma
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vztahu života a fikce, velikosti a omezenosti literatury, konečnosti života a nesmrtelnosti knih, které v prvních třech dílech
zůstávalo pod povrchem textu, se ve velkém finále stane klíčovým.
brožované, 424 stran, 397 Kč; e-kniha 239 Kč

David Satter
Čím méně víte, tím lépe spíte
O technologii, stupiditě a skryté přitažlivosti byrokracie
Americký publicista David Satter, který v Sovětském svazu a později v Rusku působil dlouhá léta jako novinář, dokud z něj nebyl v roce 2013 vypovězen, předkládá pohled
na historii postsovětského, postkomunistického Ruska na
cestě k teroru a diktatuře
za prezidentů Jelcina a Putina. Jako důvěrný znalec
prostředí, souvislostí a lidí
ukazuje, jak se nakročení
směrem k liberální demokracii zastavilo a přetavilo
do podoby pseudomoderní
autokracie v čele s novým
vladařem, který pochází z prostředí všemocných
tajných služeb. Vykresluje
klíčové události a hluboké
změny ve společnosti od divoké privatizace přes bombové útoky na obytné domy
v Moskvě, Volgodonsku
a Bujnaksku, dvě čečenské
války až po teroristické útoky v divadle Na Dubrovce či škole
v Beslanu. Dokládá společenský a hospodářský marasmus
v zemi, kde je cena lidského života velmi nízká, pokud není
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součástí bezzásadového oligarchicko-kriminálního prostředí, jež stát reprezentuje.
brožované, 240 stran, 2. vyd., 297 Kč; e-kniha 139 Kč

Elena Ferrante
Geniální přítelkyně 2
Příběh nového jména
Děj druhého dílu tetralogie Geniální přítelkyně Eleny Ferrante přímo navazuje na závěr předešlého románu: Raffaella
Cerullová, řečená Lila nebo Lina, se stala paní Carracciovou
a odjíždí na líbánky. Pro Elenu, vypravěčku příběhu, není
snadné se s touto změnou vypořádat, stejně jako v dobách
školní docházky chce s přítelkyní ve všem držet krok.
Příběh nového jména zachycuje dobu mládí obou hrdinek
a soustřeďuje se na objevování jejich vlastní sexuality, slasti
a bolesti, jež jsou s ní spjaty, a také na nesnadnou situaci
„geniálních“, svobodomyslných a zároveň po lásce toužících
dívek ve světě neapolských
mužů, pro které milovat
znamená především vlastnit. Toto téma rezonuje
s historickým pozadím děje, s báječnými šedesátými
lety, kdy se Itálie po letech
fašismu a války konečně
probouzí k životu, hospodářsky se rozvíjí, podporuje
obchod a podnikání, ale taky bezskrupulózní dravost,
poznává zábavu a hmotný
blahobyt (či alespoň jeho iluzi). Přichází sexuální
revoluce, ale i studentské
a dělnické nepokoje, vyost-
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řují se střety mezi pravicí a levicí, camorristé Solarovi se stávají neomezenými vládci periferní čtvrti, ale jejich ambice
sahají daleko za její hranice…
A Elena s Lilou prožívají osudové horké léto na Ischii,
které jim oběma vnese do života cit, vášeň a spoustu bolesti,
s níž se budou moci vyrovnat jedině pomocí psaného slova.
Psaní jako terapie, jako hledání řádu, jako způsob oživování
i umrtvování skutečnosti dostává v jejich příběhu a osudu
stále větší prostor a upřímná výpověď o ženském přátelství
opět strhne čtenáře svou hloubkou a intenzitou.
brožované, 424 stran, 2. vyd., 397 Kč; e-kniha 199 Kč

Hubert Wolf
Konkláve
Tajemství papežské volby
Volbu papeže, Kristova zástupce a následovníka apoštola
Petra na jeho stolci, provázely v dějinách mnohé problémy. Jak zajistit, aby se na
tento akt volitelé v klidu
soustředili, jednali podle
nejlepšího svědomí, pokud
možno bez průtahů, aby se
nerozutekli, kde je to pravé
místo, kam neproniknou
intriky a vlivy představitelů
světské moci? Jedině v izolaci v uzavřeném prostoru,
tedy v konkláve.
Od doby vzniku ve 13. století funguje konkláve podle
ustálených principů, z nichž
jeden – naprosté utajení interních informací – nebyl
vždy naplňován zcela úspěš-
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ně. I díky tomu může fundovaný autor čtenáři zprostředkovat
některé nečekané, mnohdy bizarní okolnosti a podrobnosti
týkající se samotné volby i osobností papežů. Zasvěceně také
obeznamuje s místem, kde se tradičně volební akt odehrává, s papežskými symboly a inauguračními rituály. Závěrem
v osobité vizi vykresluje podobu volby podle nového dekretu,
jak by se mohla odehrát v nedaleké budoucnosti.
brožované, 256 stran, 297 Kč; e-kniha 179 Kč

Wolfram Wette
Rotmistr Anton Schmid
Hrdina humanity a zachránce Židů
Biografie z pera německého vojenského historika zachycuje
osudy příslušníka wehrmachtu, který v době holokaustu jako jeden z mála německých vojáků aktivně a nezištně pomáhal Židům. Za tuto činnost byl odsouzen a 13. dubna 1942
popraven.
Rakušan Anton Schmid
(nar. 9. ledna 1900) byl nenápadný člověk, pocházel
z nižších vrstev a jeho rodiče přišli do Vídně z moravského Hodonína. Ve
Vídni provozoval prodejnu
a opravnu elektropřístrojů.
Jak dokládají svědectví, už
při prvních antisemitských
projevech ve Vídni se zastal svých židovských známých. Obyčejnou slušnost
a hlubokou lidskost projevil
i v dobách, kdy to vyžadovalo mimořádnou osobní
statečnost.
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Do wehrmachtu narukoval jako poddůstojník, ale kvůli svému věku se vyhnul frontě a působil v zázemí. Tak se
dostal i do „Jeruzaléma Východu“, do Vilniusu, kde se stal
proti své vůli velitelem shromaždiště rozptýlených vojáků.
Jeho úkolem bylo vyhledávat ztracené vojáky (příp. dezertéry) wehrmachtu a posílat je dále k příslušným jednotkám. Ve
Vilniusu se také zprostředkovaně stal svědkem masového vyvražďování Židů v ghettu, a především na místě zvaném Ponary. Byl osloven lidmi v nouzi a neodepřel jim pomoc. Z vilniuského ghetta převezl „služebními“ nákladními auty stovky
Židů do jiných měst, kde jim v daný okamžik zdánlivě hrozilo
menší nebezpečí. Mnohým obstaral falešnou identitu, jiným
pomohl nalézt úkryt v klášteře, další skrýval ve svém bytě.
Wetteho práce se podrobně věnuje také dění na okupované Litvě v rámci nacistického programu likvidace židovského obyvatelstva. Vedle celkového průběhu vyvražďování si
autor všímá také příběhů několika dalších německých vojáků a důstojníků, kteří pomáhali židovským obětem.
Pozornost věnuje také Schmidovu odkazu v poválečném
Německu. Jen velmi pozvolna se zbavoval příměsi „zrádcovství“ a ještě na přelomu tisíciletí se skupina důstojníků
bundeswehru dlouhou dobu bránila pojmenování kasáren
jeho jménem.
Příběh Schmidova zdánlivě obyčejného hrdinství lze číst
jako románové vyprávění; avšak i ti, kteří se jinak vymlouvají „na dobu“ nebo „na rozkazy“, v něm mohou nalézt ne
okázalý a nezpochybnitelný mravní vzor.
brožované, 320 stran, 327 Kč; e-kniha 199 Kč

Luke Harding
Tajná dohoda
Jak Rusko pomohlo Trumpovi získat Bílý dům
Od vstupu Donalda Trumpa do Bílého domu v lednu 2017
stále není jasné, jak mohl právě on vyhrát. Hardingova kni-
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ha přináší v tomto směru
zásadní informace. Částečně i díky ní dnes nikdo na
Západě nepochybuje o ruských zpravodajských operacích ve prospěch Donalda
Trumpa. A v racionálních
momentech o nich ve skrytu své duše nepochybuje ani
on sám.
Autor, britský novinář
a spisovatel, působil několik let jako moskevský dopisovatel listu The Guardian.
Vychází z vlastní zkušenosti
s ruským prostředím a ze
znalosti způsobu fungování
Putinových zpravodajských služeb. Dobře také zná velikášství a aroganci amerického prezidenta, odhaluje podivná
propojení v souvislosti s jeho podnikáním a finančními problémy. Hardingova zpráva o motivacích a metodách užívaných ve hře o moc je přímá a věcná, o to je působivější.
brožované, 376 stran, 347 Kč; e-kniha 209 Kč

Terje B. Englund
Špion, který přišel pozdě
Československá rozvědka v Norsku
Původní norská práce z oblasti středoevropských dějin je
vzácným jevem. Svůj podíl na tom má geografická i jazyková
odlehlost, kterou má odvahu překonat jen málokterý autor.
Odměnou pak může být jedinečné a čtenářsky atraktivní téma. Terje B. Englund dokázal, že působení československé
rozvědky v jeho vlasti bezesporu takovým tématem je.
Kniha Špion, který přišel pozdě vyšla v předním norském
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nakladatelství a je určena
široké veřejnosti. Co se týká
žánru, autor osciluje na pomezí investigativní žurnalistiky a vědecké monografie. Englund svou knihu založil na studiu odtajněných
materiálů z Norska, České
republiky i Slovenska, kterými podepřel své rozhovory s hrdiny (či antihrdiny)
příběhu.
Kniha zachycuje nepříliš známou oblast ve vztazích mezi Československem
a Norskem v období po druhé světové válce. Autor zde
podrobně mapuje československé špionážní aktivity v souvislosti s Norskem od únorového převratu 1948 až do pádu
komunismu v roce 1989 a zasazuje je do širšího kontextu
politických, obchodních a kulturních norsko-českých vztahů
i dění v Evropě. Nechává přitom promlouvat archivní materiály i pamětníky a před očima čtenáře vykresluje konkrétní
lidské příběhy a osudy.
brožované, 312 stran, 347 Kč; e-kniha 209 Kč

Mark Slouka
Daleko v srdci
Memoáry
Ve své vzpomínkové próze skládá Mark Slouka, syn českých
rodičů, kteří po únorovém puči odešli do Spojených států,
spletitou a často pochmurnou mozaiku svého života. Rozhodl
se odhalit své nitro, použít psaní jako určitou formu terapie
a strhnout závoj z dětských vzpomínek na rodiče.
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Centrálním bodem memoárů je především jeho
matka, která pro mladého
chlapce znamenala během
dospívání celý svět a po
dlouhou dobu byla nejdůležitější osobou jeho života.
Jak stárnul, jeho vztah k ní
se proměňoval a právě tuto
ambivalenci, toto přelévání mezi láskou a nenávistí,
autor pozoruhodným způsobem vykresluje a vyrovnává se tak s traumaty, jež ho
provázela až do dospělosti.
Slouka ve své próze citlivě, avšak nanejvýš pravdivě
zaznamenal křehkost vztahu mezi matkou a jejím synem, nesnáze dospívání a často složitý život emigrantů v cizí zemi.
brožované, 296 stran, 297 Kč; e-kniha 179 Kč

Alexander Weinstein
Děti Nového světa
Sbírka povídek Děti Nového světa zavádí čtenáře do blízké
budoucnosti, v níž hrají technika, počítače, sociální sítě a virtuální realita tu nejdůležitější roli, roli mnohem významnější
než lidská interakce a vztahy obecně. Hrdinové příběhů žijí
v utopickém světě, zdánlivě dokonalém, který člověku zajišťuje veškeré uspokojování fyzických potřeb, ale zároveň vytváří závislost na technických výdobytcích moderní společnosti, v níž jedinci ztrácejí kontakt nejen sami se sebou, ale
i se svými blízkými, s partnery, dětmi, se sousedy, a své frus
trace kompenzují vytvářením paralelních virtuálních světů
a umělých vzpomínek, které se svou dokonalostí snaží zastřít
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bezútěšnou skutečnost. Alexander Weinstein prostřednictvím svých povídek tematizuje problematiku technologického vývoje a umělé
inteligence, upozorňuje na
jejich návykovost, hranice
a slabiny, na malém prostoru dokáže postihnout směr,
kterým se naše společnost
ubírá, a vystavět dokonalý
obraz světa, který nemusí
být tomu současnému až tak
vzdálený.
brožované, 232 stran,
247 Kč; e-kniha 149 Kč

Aleš Palán; Jan Šibík
Raději zešílet v divočině
Setkání s šumavskými samotáři
Někteří si postavili v lese chýši, jiní žijí v maringotkách, případně na horských samotách. Jeden přespává přímo pod
stromy. K některým se dá dojet autem, k dalším se musí
pěšky. Šumavští poustevníci, samotáři, jejichž názory a životy se nepodobají vůbec ničemu, co znáte. O setkáních s nimi
je tato kniha.
Osm rozhovorů s lidmi žijícími dlouhodobě mimo civilizaci přináší pohled do tajuplného světa, o jehož existenci nic
nevíme. Setkáváme se zde s divokými zvířaty, krutými zimami, dokonce i s přízraky. Někteří samotáři jsou vysloveně
racionální (zejména obě zpovídané ženy), jiní vyprávějí svůj
život trochu jako mýtus. I ten má svou výpovědní hodnotu,
jen jinou než výčet ověřených faktů. Způsob, jakým novodobí poustevníci v krajině přebývají, se ostatně dost možná
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mýtem brzy stane. Pokud se
jím už nestal.
Smyslem knihy Raději zešílet v divočině není katalogizace podivínů ani alternativní průvodce po největším
českém pohoří. Je jím ponor
do tajuplných zákoutí krajiny a lidské duše. Do dlouhodobé samoty a odloučenosti,
do paralelního světa, který
přesto tomu našemu klade
velmi znepokojující otázky.
Rozhovory s šumavskými samotáři vedl spisovatel
a publicista Aleš Palán, snímky přispěl fotograf Jan Šibík
(Czech Press Photo, Golden Prisma Award). Vychází již ve
čtvrtém vydání a v nové grafické úpravě.
vázané, 368 stran, 497 Kč; e-kniha 239 Kč
Milada Součková
Élenty
Dopisy přátelům
1942–1982
Dodatek k Dílu Milady
Součkové, které vyšlo v nakladatelství Prostor ve 12
svazcích, představuje zájemcům o literární dějiny i širšímu publiku doposud nezveřejněné autorčiny dopisy,
které byly uloženy v pozůstalostech či osobních archivech jednotlivých adresátů.
Většina těchto listů vznikla
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až v době spisovatelčina pobytu v USA, kde působila od září
1946 v roli kulturní atašé a kde po únoru 1948 zůstala v exilu. Jsou adresovány přátelům a osobnostem z rozmanitých
kulturních okruhů, a to jak těm, kteří s autorkou sdíleli úděl
exilu (L. a O. Radimští, O. Odložilík, R. Jakobson, G. Gruberová-Goepfertová), tak těm, kteří žili v Československu
(J. Chalupecký, O. Leška, K. Milota). Úvodní studie a doplňující poznámky se snaží osvětlit kulturněhistorické a literární souvislosti i biografické okolnosti. Dopisy jsou důležitým
zdrojem k poznání díla Milady Součkové, dávají nahlédnout
do literárního a kulturního provozu československé emigrace
a zaujmou jako působivá a nestylizovaná výpověď o nesnadném životě české spisovatelky v exilu.
vázané, 544 stran, 497 Kč; e-kniha 349 Kč

Elena Ferrante
Geniální přítelkyně – komplet
Tetralogie Geniální přítelkyně uchvátila čtenáře bezmála na celém světě a vzbudila
zaslouženou pozornost literární kritiky.
Nyní v dárkovém balení,
v atraktivním obalu, v kartonových deskách a za zvýhodněnou cenu.
Neapolská periferní čtvrť
Luzzatti (v textu však její název nikdy nezazní), padesátá
léta minulého století. Právě
tam a tehdy začíná příběh
jednoho ženského přátelství.
Jeho vypravěčkou je Elena, která už jako stará že-
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na vzpomíná na svůj život, který byl, kam její paměť sahá,
vždycky ovlivňován silnou osobností geniální Lily. Sama je
přitom klíčovou postavou zas pro Lilin osud, v jejích očích je
tou geniální kamarádkou naopak ona. Úhelným kamenem jejich komplikovaného vztahu je snaha obstát v mužském světě,
jehož konvenční hranice jsou pro ně stejně tak svazující jako
hranice jejich čtvrti plné pokrytectví a násilí. Čtenář se v románu seznamuje nejen se dvěma protagonistkami, ale i s celým mikrokosmem neapolské čtvrti propojené hustým předivem konvencí a vášní. Vypravěčka nás sice provede vývojem
italské společnosti ve druhé polovině 20. století, ale ústředním tématem celé série zůstává přátelství vzájemně odlišných
hrdinek, vylíčené s až nemilosrdnou otevřeností jako systém
„spojených nádob“, jako bolestné zrcadlení, jako celoživotní
soupeření, jako pevné pouto, které často škrtí.
brožované, 1519 stran, 1297 Kč

Javier Cercas
Anatomie jednoho okamžiku
Javier Cercas ve svém románu neobyčejně poutavým způsobem zachytil osmnáct hodin trvající puč, který začal 23. února
1981 v 18.23 hodin ve španělském parlamentu v Madridu. Do
sálu vtrhla skupina ozbrojených gardistů a po chvíli nařídila
vyděšeným poslancům a členům vlády, aby si lehli na zem.
Tímto aktem začal pokus o puč, jehož prvotním cílem bylo
odstranit dosluhující neschopnou vládu Adolfa Suáreze a nahradit ji „vládou národní jednoty“, kterou by v duchu „řízené
demokracie“ vedl představitel armády. Všichni přítomní politici, novináři a zaměstnanci parlamentu uposlechli rozkazy
pučistů a lehli si na zem, až na tři muže: dosluhujícího předsedu vlády Adolfa Suáreze, jeho ministra obrany Gutiérreze
Mellada a vůdce španělských komunistů Santiaga Carrilla.
Do této jediné chvíle jako by se zkoncentrovaly všechny
okamžiky následujících hodin, dnů a měsíců, ale do jisté mí-
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ry tento okamžik symbolizuje celé španělské dějiny
20. století a přechod od diktatury k demokracii.
Anatomie jednoho okamžiku popisuje okolnosti
puče věrně, vychází z desítek hodin televizních záběrů
z parlamentu, ze záznamů
soudních jednání s pučisty
a z osobních rozhovorů autora s aktéry událostí. Kniha
si po svém vydání vysloužila respekt nejen u široké
čtenářské veřejnosti, které
nabízí náhled na fungování
Španělska v posledním století, ale díky jejím faktografickým a politologickým kvalitám ji
oceňují také historikové a politologové.
brožované, 464 stran, 497 Kč; e-kniha 299 Kč
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Graham Allison
Osudová past
Spojené státy versus Čína a Thúkýdidovo poučení z dějin
Řecký historik Thúkýdidés
popsal v Dějinách peloponnéské války dynamiku, která v 5. století př. n. l. vedla
k velké antické válce mezi Athénami, jejichž moc
vzrůstala, a dominující
Spartou, u níž tyto změny
vyvolaly velké obavy. Graham Allison, profesor politických věd z Harvardu, má
za to, že podobná dynamika
se v posledních pěti staletích šestnáctkrát opakovala.
Na průřezu historií ukazuje,
že dvanáctkrát skončil závod rostoucí velmoci s hegemonem válkou. Jen čtyřikrát se podařilo zachránit mír.
A sedmnácté opakování je na obzoru: globální pořádek čelí
zásadní otázce, zda mohou výrazně posilující Čína a stávající
velmoc Spojené státy uniknout z Thúkýdidovy pasti. Autor,
který má dar svým historickým rozhledem zaujmout nejen
odborníky, ale i běžného čtenáře, předkládá závěry a postupy nutné k tomu, aby bylo možné vyhnout se válce.
brožované, 536 stran, 497 Kč; e-kniha 299 Kč

22

Nick Bostrom
Superinteligence
Až budou stroje chytřejší než lidé
Mnozí si dnes kladou otázku, zda umělá inteligence překoná
v dohledné budoucnosti tu lidskou, a pokud ano, jaké to
bude mít důsledky. Budeme umělou inteligenci, která si je
vědoma sama sebe, ještě schopni kontrolovat? Bude naším
spojencem? Nebo nás nebude už potřebovat, a může nás tudíž chtít zničit?
Vznikne nový „živočišný“
druh, který bude kombinací člověka a jím vyvinuté
umělé inteligence? Na tyto
a další otázky se pokouší
odpovědět
monografická
kniha Nicka Bostroma.
Autor nabízí nejprve historický přehled různých
kroků, které vedly ke vzniku
zárodků umělé inteligence,
jakož i přehled toho, kde se
její vývoj nachází dnes. Probírá jednotlivé druhy umělé
inteligence – od počítačů až
po nové formy, které by mohly kombinovat stroje s biologickou materií. Předkládá rovněž komplexní přehled názorů
odborníků na to, jakým směrem se bude vývoj umělé inteligence ubírat.
V centru jeho pozornosti stojí otázka, zda může umělá
inteligence – buď ve formě stroje, nebo v kombinaci s biologickými formami rozumu – napodobit fungování lidského mozku. Dokud toho umělá inteligence nebude schopná,
bude z podstaty věci omezená. Lidský mozek má podle něj
určité schopnosti, které ostatní formy nám známého bio-
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logického života postrádají. Na planetě Zemi to lidem dává
dominantní postavení, které jim umožňuje mít převahu nad
ostatními formami života, včetně těch vysoce inteligentních,
jako jsou lidoopi.
Bostrom varuje, že podobně jako přežití lidoopů nyní jen
kvůli malé genetické výhodě záleží na vůli lidí, může se stát,
že pokud vytvoříme superinteligenci, která bude podobným
způsobem nadřazena nám, stane se naše vlastní přežití závislé na ní. Naší výhodou však je, že to, zda učiníme krok
k vyšší formě inteligence, než je ta naše, závisí na nás. To,
že lidstvo dojde k bodu, kdy bude schopno uvést superinteligenci v život, je podle autora nevyhnutelné. Otázka zní, jak
toto zrození superinteligence provést tak, aby nás v krátkém
čase nezahubilo. Autor při tom nabízí různé scénáře možného vývoje.
Klade si otázku, jakou bude mít superinteligence „motivaci“ pro svá rozhodnutí. V centru lidského chování stojí
morální dilemata. Bude možné trvalé morální sebeomezení naprogramovat nějakým způsobem do umělé inteligence, která se bude schopna sama vylepšovat? Odpověď není
zcela jistá, a Bostrom se proto zabývá několika možnostmi,
jak by se lidstvo mohlo proti ztrátě kontroly nad umělou
superinteligencí bránit. I zde ale naráží na dilemata, protože
inteligence převyšující tu lidskou může být schopná takové
naprogramované kontroly či mechanismy k jejímu sebezničení odhalit a obejít…
Kniha je čtivá a přístupná nejen odborníkům, ale i širokému publiku. Její výhodou je, že se zabývá scénáři, jež mohou
vyplynout z dalšího vylepšování technologií, které dnes používá v různých formách každé dítě.
brožované, 512 stran, 2. vyd., 497 Kč; e-kniha 249 Kč
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Steven Levitsky; Daniel Ziblatt
Jak umírá demokracie
Když Donald Trump vyhrál volby, mnozí si položili otázku,
o níž si nikdo nemyslel, že si ji budeme klást: Je demokracie
v USA v ohrožení? Steven Levitsky a Daniel Ziblatt, profesoři Harvardovy univerzity, se
rozpadem demokracií v Evropě a Latinské Americe zabývají již více než dvacet let.
Oba si myslí, že odpověď
na výše položenou otázku
je ano. Demokracie už dnes
neumírá s výstřely – během
revolucí nebo vojenských
pučů –, ale pomalu, neustálým ochabováním „hlídacích psů demokracie“, tedy
justice a tisku, a rostoucí
erozí základních politických
norem. Ještě stále však máme možnost cestu k autoritářskému režimu opustit.
Levitsky a Ziblatt staví na desítkách let výzkumů a široké
řadě historických a globálních příkladů sahajících od Evropy třicátých let k dnešnímu Maďarsku, od Turecka a Venezuely až po americký Jih během platnosti zákonů Jima
Crowa. Ukazují na nich, jak demokracie umírá – a jak může
být ještě zachráněna.
brožované, 336 stran, 347 Kč; e-kniha 209 Kč
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Tony Judt
Poválečná Evropa
Její historie od roku 1945
V roce 1945 byla Evropa na
kolenou. Značnou část evropských zemí těžce postihlo válečné ničení, masové
vraždění, letecké bombardování a rozvrat. Prakticky
celá východní polovina kontinentu upadla pod sovětskou nadvládu, takže jednu
totalitu tam nahradila druhá. Dnes už Sovětský svaz
neexistuje a enkláva demokratických států Evropské
unie v současnosti sahá až
k hranicím samotného Ruska. Poválečná Evropa podává hutný a celistvý obraz cesty, kterou Evropa mezi těmito
dvěma body urazila; příběh, jehož děj se odvíjel ve stínu
minulé války. Příběh vzkříšení Evropy, která povstala z trosek; příběh sestupu a pádu sovětského komunismu a vzestupu Evropského společenství a Evropské unie; příběh konce
evropských říší a obtížného a proměnlivého vztahu Evropy
k válečné minulosti a ke dvěma supervelmocím, které jej
vymezují, Rusku a Americe. Tony Judt líčí rozvoj německé
automobilové výroby ve světle toho, jak se stejnému odvětví
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vedlo v Británii; dává do souvislostí pařížské události roku
1968 s nepokoji, ke kterým v témže roce docházelo v Praze
a v Itálii; a při osvětlování podstaty Salazarovy fašistické
diktatury sahá po srovnání nejen s Francovým Španělskem,
ale i s Ceauşescovým Rumunskem. Jasně a přehledně zachycuje jak celkový vývoj Evropy, tak i protikladné zkušenosti Evropanů na Východě a na Západě.
Poučíme se zde o občanské válce v Řecku, o působení sociální demokracie ve Skandinávii, o těžkostech dvojjazyčné
Belgie, o krvavých taženích severoirské IRA i baskických separatistů. Je to historie lidí stejně jako národů, vystupují
v ní Churchill i Mitterrand, generalissimus Franco i generál
Jaruzelski, Silvio Berlusconi i Josif Stalin.
A Poválečná Evropa má co říci i ke kulturním a sociálním dějinám: od francouzského a českého filmu, nástupu
ledniček či úpadku vlivu intelektuálů přes přistěhovalectví
a vznik třídy gastarbeiterů až po fenomény, jako byly existencialismus, punk rock, Monty Python nebo brutalistická
architektura. Judtova kniha časově dovedená až po válku
v Iráku a volbu papeže Benedikta XVI. nám nabízí pochopení smyslu moderní evropské historie a identity, tedy toho,
jaká Evropa je a jaká byla. Právem ji můžeme označit za
jedinečnou práci na téma Evropa naší doby.
brožované, 1000 stran + 32 stran fotografické přílohy,
3. vyd., 997 Kč; e-kniha 599 Kč

Volker Mohn
Nacistická kulturní politika v Protektorátu
Koncepce, praxe a reakce české strany
Monografická práce Volkera Mohna je zásadním příspěvkem k fungování nacistického režimu a správy Protektorátu
Čechy a Morava a rovněž k chování české společnosti za
okupace. Autor využil všechny dostupné archivní materiály
jak české, tak německé provenience, zpracoval dobové pu-
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blikace v obou jazycích a rovněž tak i dosavadní odbornou
literaturu.
Podle nacistické propagandy prožívali Češi za Protektorátu „dobu kulturního rozkvětu“. Takové tvrzení je samozřejmě třeba odkázat do říše legend. Přesto však právě v kulturní oblasti zbýval českému obyvatelstvu poměrně nemalý prostor pro realizaci, nenutili mu jen propagandu a nepředkládali jen lehkou zábavu. Lidé měli i nadále přístup
k národním klasikům, v Národním divadle se hrála Prodaná
nevěsta a z literárních děl 19. století se stávaly bestsellery.
Rovněž většina umělců mohla zpočátku dál pracovat, pokud své působení přizpůsobili postulátům německých
úřadů. Okupační režim se
pro takovou formu kulturní
politiky rozhodl především
z toho důvodu, že mu šlo
o zachování klidu v Protektorátu a nerušené fungování zbrojní výroby.
Autor podrobně a plasticky líčí, jak v jednotlivých
oblastech – literatuře, hudbě, divadlu a filmu – reagovaly na německé zákroky české úřady, instituce
a v neposlední řadě umělci.
Ukazuje, jak je obtížné přiřazovat jejich chování ke zdánlivě
jednoznačným kategoriím jako „odpor a odboj“ nebo „kolaborace“. Rozporuplnost a nejednoznačnost situace českých
umělců i obtíže při hodnocení jejich postojů za Protektorátu
pak vykresluje na konkrétních příbězích umělců – spisovatele Františka Kožíka, dirigenta Václava Talicha a populárního krále komiků Vlasty Buriana.
brožované, 520 stran + 24 stran fotografické přílohy,
497 Kč
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Tony Judt
Falešné ideje, cizí krev
Francouzská inteligence 1944–1956
Britský historik, který se specializoval na moderní evropské
dějiny, nabízí podnětný a silně kritický pohled na celou jednu
generaci francouzských intelektuálů, publicistů a spisovatelů,
jež byla po dobu zhruba dvanácti let, počínaje osvobozením
země v roce 1944 až po maďarské události roku 1956, stržena vírem komunismu. Veřejnou debatu v zásadě formovalo to, jaké stanovisko k počínání zahraničních i domácích
komunistů dotyčný zaujal.
Autor se věnuje předválečnému kontextu, podává
podrobný výklad východoevropských monstrprocesů,
včetně těch v Československu, sleduje, jak na ně reagovali ve Francii, a zkoumá,
nakolik byla tato zkušenost
specificky francouzská. Judtova analýza se netýká jen
nejznámějších
osobností,
jako byl Jean-Paul Sartre,
Albert Camus či Simone de
Beauvoirová, ale zahrnuje
širokou intelektuální komunitu katolických filozofů, vlivných novinářů, literárních kritiků a básníků včetně komunistických. Převládající styl jejich myšlení, koketování s násilím a morální nezodpovědnost
udávaly tón nejen ve Francii, ale v celém poválečném evropském kulturním a politickém životě.
brožované, 384 stran, 397 Kč; e-kniha 239 Kč
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Igor Lukeš
Československo mezi Stalinem a Hitlerem
Benešova cesta k Mnichovu
Kniha Igora Lukeše, česko-amerického historika a profesora Bostonské univerzity,
se zabývá tragickým dramatem československého státu
v nejistém prostoru mezi Východem a Západem od konce první světové války až do
Mnichovské dohody v roce
1938.
Lukeš podrobně sleduje
počátky československé politiky vůči nově vzniklému
sovětskému Rusku a důraz
klade na dosud neznámé
aspekty československo-so
větského spojenectví od poloviny třicátých let. Líčí nesnáze středoevropského státu a Benešovy zahraniční politiky
v mantinelech daných aktivním ruským přístupem, apatickým postojem Západu, nacistickým ohrožením a tlakem komunismu. Zabývá se mimo jiné Benešovou rolí v tzv. Tuchačevského aféře, československou reakcí na anšlus Rakouska,
příčinou částečné mobilizace v květnu 1938, a především
vyvrcholením československo-německé krize v září 1938.
Hlavní důraz přitom klade na tragickou postavu Edvarda
Beneše.
Lukešovo líčení, které nepostrádá živost a dramatickou
gradaci, je založeno na pečlivém studiu archivních historických pramenů, zpřístupněných počátkem devadesátých
let, a vedle množství dosud neznámých faktů přináší rovněž
nový pohled na řadu otázek dané tematiky, ať už jde o osobnost Edvarda Beneše, ochotu Sovětského svazu vojensky
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zasáhnout ve prospěch Československa, úlohu Kominterny
či západní politiku appeasementu.
Práce vychází v novém vydání u příležitosti osmdesátého
výročí mnichovských událostí.
brožované, 464 stran + 12 stran fotografické přílohy, 497
Kč; e-kniha 299 Kč
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Vadim Delone
Portréty v ostnatém drátu
Vadim Delone (1947–1983), ruský básník a spisovatel, se
narodil do moskevské intelektuální rodiny. Je znám jako
jeden z „osmi statečných“, kteří 25. srpna 1968 demonstrovali na Rudém náměstí v Moskvě proti okupaci Československa. Za to byl absolvent prestižní matematické školy
a filologie odsouzen ke dvěma letům a deseti měsícům
v ťumeňských lágrech. Po
propuštění v roce 1971 se
vrátil do Moskvy a o čtyři
roky později i se svou manželkou emigroval do Francie, kde náhle zemřel na infarkt. Poezii se věnoval od
třinácti let, později začaly
jeho básně vycházet v samizdatu a také v zahraničí.
Vzpomínková próza Portréty v ostnatém drátu vyšla až po Deloneho smrti
v roce 1984 v Paříži. Jeho
svědectví z brežněvovských
lágrů je básníkovou varian
tou Dostojevského Zápisků z Mrtvého domu a barvitě
v nich líčí život v pracovním táboře na Sibiři.
Deloneho vzpomínky nejsou pouhým sledem barvitých
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portrétů jeho spoluvězňů, v nichž se mu podařilo živě vylíčit
jejich charaktery a vztahy mezi nimi a výstižně vyjádřit samotnou tíživou atmosféru v lágru. Autor mezi řádky podává
také rozbor strategie policejního státu při pronásledování
svých neposlušných občanů.
Zápisky jsou proložené verši, včetně těch, které psal na
zakázku spoluvězňů pro jejich manželky. Vše je vyprávěno lehce, živým jazykem, jenž nepostrádá vězeňský slang,
vulgarismy, ale i vytříbený styl. Kniha je doplněna o archivní dokumenty týkající se demonstrace a následného soudu
s jejími účastníky a rovněž o fotografickou přílohu z Deloneho života.
vázané, 288 stran, 297 Kč; e-kniha 179 Kč
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Irwin Shaw
Láska v temné ulici
Paříž, New York, Švýcarsko,
zapadlý kout amerického
venkova – to všechno jsou
místa, která Irwin Shaw,
jeden z nejlepších amerických prozaiků 20. století,
mistrovsky zachytil ve své
povídkové sbírce Láska
v temné ulici. Věrně zobrazené prostředí však nebylo
jeho jedinou doménou, vynikal především jako výborný vypravěč. Jako málokterý spisovatel dovedl spojit
zvučný, mužný a někdy
lehce ironický projev svých
povídek s nevšedně jemným pochopením i těch nejniternějších pohnutek lidského chování. Shawův svět je v podstatě tragický, přestože on sám zdaleka není pesimista. V jeho
civilních příbězích nejednou zazáří lidská něha, nesobeckost, obětavost a upřímný cit. Shaw obdivuje člověka a přes
všechny výhrady věří v jeho morální sílu. Povídky dosahují
po formální stránce vysoké úrovně, vynikají jak vtipnými
dialogy, tak skvělou kresbou charakterů a Irwin Shaw v nich
dokazuje, že je právem považován za mistra tohoto žánru.
brožované, 344 stran, 347 Kč; e-kniha 209 Kč
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W. Somerset Maugham
Veselice aneb Kostlivec ve skříni
Román klasika anglické literatury vyšel poprvé v roce 1930
a čtenáři v postavě spisovatele Edwarda Driffielda záhy odhalili skutečného romanopisce Thomase Hardyho. Děj se
odehrává od devadesátých let 19. století do konce dvacátých
let století 20., kdy je vypravěč, rovněž spisovatel William
Ashenden, požádán svým
kolegou Alroyem Kearem
o pomoc se sepsáním životopisu nedávno zesnulého
Driffielda.
Maugham byl vynikajícím pozorovatelem a dokonale poznal prostředí
umělců a vůbec lidí z vyšších vrstev. Ve svém románu vykresluje s precizností a vtipem nejen události
a společenské prostředí, ale
především konkrétní lidské
charaktery. Mistrně vylíčil
zejména Driffieldovu první manželku Rosie, která je
centrální postavou románu. Rosie je zosobněním nespoutané, bezprostřední a živelné ženskosti, která vybočuje z konvenčních společenských norem, a je často kvůli své uvolněné
morálce, prostotě a „obyčejnosti“ trnem v oku lidí z vyšší
společnosti.
Román, napsaný před necelým stoletím, je i pro dnešního
čtenáře poutavý díky mistrovskému vypravěčství a dokonale
propracované psychologii postav. Česky byl titul publikován
poprvé v roce 1975, nyní vychází v revidovaném vydání již
jako třetí svazek z Maughamovy tvorby v edici Pozdní sběr.
brožované, 256 stran, 277 Kč; e-kniha 167 Kč
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Michail Osorgin
Příběh jedné moskevské ulice
Centrem románu je rodinný dům profesora ornitologie Ivana Alexandroviče stojící na moskevské ulici Sivcev Vražok.
Plastická rodinná kronika, odehrávající se v letech 1914–
–1920, slouží jako mikrokosmos, v němž se zrcadlí
střet ruské inteligence s dějinnými katastrofami počátku 20. století – první světovou válkou, ruskou revolucí a bolševickým terorem
v době válečného komunismu. V osmdesáti šesti krátkých kapitolách, sledujících
osudy profesorovy rodiny
i řady vedlejších postav, se
v ostrých střizích, připomínajících principy montáže
ruského avantgardního filmu, střídají detailní záběry se záběry celku, záběry
statické a dynamické, dějinná mikroúroveň s makroúrovní.
Osudy jednoho domu na ulici Sivcev Vražok se tak kompozičně i dějově stávají jen střípkem vyjmutým na malou chvíli
z běhu tragického času.
Působivý román o neblahých osudech Ruska, a zejména
ruské liberální inteligence v prvních desetiletích 20. století
napsal a vydal jeho autor Michail Osorgin v pařížské emigraci v roce 1928. Vzápětí vyšel román také česky (Sivcev
Vražok, 1929), německy (Der Wolf kreist. Ein Roman aus
Moskau, 1929) i anglicky (Quiet Street, 1930).
brožované, 392 stran, 377 Kč; e-kniha 227 Kč
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W. Somerset Maugham
Na ostří nože
Román Na ostří nože je vrcholným příkladem Maughamova literárního mistrovství. Je to příběh mladého Američana Larryho Darrella, který se jako letec dobrovolně účastnil
první světové války. Po návratu domů, do blahobytného prostředí poválečného
Chicaga, nedokáže znovu
zapadnout do společnosti
svých vrstevníků a je lhostejný k americké představě
úspěšného mladého muže.
Odpovědi na otázky vyššího smyslu života, které si
po krutých prožitcích z války nepřestává klást, hledá
nejprve v knihách starých
filozofů a později přímo
u indických mudrců, jejichž
žákem se stává. Neméně
zajímavé je autorovo líčení
postav z Larryho života, jeho bývalé snoubenky a její rodiny,
snobského strýce Elliotta – a vedle toho i odvrácené strany
přepychového života velkoměst.
Román z roku 1944 vyšel poprvé česky v překladu Josefa
Hrůši roku 1946, podruhé ke stému výročí narození autora
v roce 1974 v překladu Dagmar Steinové; v témže překladu
vychází i v naší edici Pozdní sběr jako čtvrtý titul z Maughamovy tvorby.
brožované, 416 stran, 397 Kč; e-kniha 239 Kč
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Iva Tajovská
Odpusť, že jsem se vrátil
Ve svém novém románu se Iva Tajovská vrací do doby před
sto lety, kdy skončila první světová válka a vznikla Československá republika. Na příběhu jedné východočeské rodiny
ukazuje, jak válka poznamenala tragicky nejen osudy a životy lidí, ale i elementární mezilidské vztahy. Dějovou osu tvoří narůstající manželská krize mezi navrátilcem z italských
legií učitelem Vojtou a jeho ženou Annou. Její příčinou jsou
odlišné životní zkušenosti. Zatímco Vojta v italském zajetí
vstupuje jako pravý vlastenec do československých
legií a domů se vrací plný
nadějí v souvislosti se vznikem nové republiky, Anna
je nucená dřít na venkovském hospodářství, starat
se o nemocného tchána,
a především se musí vyrovnat se ztrátou mladšího syna během epidemie španělské chřipky, jakož i s tím,
že starší syn je nezvěstný
někde na italské frontě.
V citové krizi obou hlavních
postav se však projevuje
i odlišnost mužského a ženského pohledu, respektive
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jiná hodnotová hierarchie mužského a ženského světa. A tak
i to, na co je Vojta jednoznačně hrdý – boj za svobodu, vyšší
ideály a vojenskou statečnost –, vnímá Anna jako cosi problematického, až nezodpovědného, totiž trápí ji, že zbytečně
riskoval, nemyslel na rodinu, šel proti svým, a dokonce možná obrátil zbraň i proti vlastnímu, nyní nezvěstnému synovi.
Odpusť, že jsem se vrátil je román o lásce, přátelství a rodičovství, o tom nejpodstatnějším v mezilidských vztazích.
Zároveň je zasazen do konkrétních společenských a historických souvislostí kolem roku 1918 a čtivým způsobem tak
zpřítomňuje současnému čtenáři toto přelomové období našich dějin.
brožované, 280 stran, 277 Kč; e-kniha 167 Kč

Kateřina Castañeda
Hádej, můžeš jednou
Soubor povídek Hádej,
můžeš jednou je debutem
mladé české autorky, která
svou pozornost soustřeďuje na zdánlivě obyčejné
lidské osudy – rozvedená
žena s dcerou, zadlužený
mladý muž, stárnoucí modelka, nespokojená novomanželka, osamělá samoživitelka, záletník, v kolektivu neoblíbená dívka nebo
svobodná učitelka toužící
po lepším životě. Spojnicí
všech povídek je nespokojenost s vlastním životem
a neschopnost vyrovnat se
s tím, co přináší. Proto si
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s některými osud více či méně pohraje, zavede je na scestí
i do záhadných a neuvěřitelných situací. Své dobře vypointované příběhy vypráví autorka s nadhledem a humornou
nadsázkou, ale nevyhýbá se ani vážnějším či tragičtějším
momentům lidského života.
brožované, 192 stran, 197 Kč; e-kniha 119 Kč

Elena Ferrante
Tíživá láska
Po mimořádném úspěchu tetralogie Geniální přítelkyně, která je zatím posledním prozaickým počinem Eleny
Ferrante, se českým čtenářům dostává do rukou autorčina
prvotina, která teď po čtvrtstoletí dokazuje, jak kompaktní
a autentická je tvůrčí cesta této pozoruhodné autorky.
Tíživá láska v sobě už v zárodečné formě nese všechny základní motivy a charakteristické rysy, jež pak budou
rozvíjeny a prohlubovány
v mohutném toku vyprávění tetralogie. Je tudíž
hutnější, a tedy i složitější,
neboť autorka musela do
malého prostoru vměstnat
celý svět. Jádrem tohoto
světa je Neapol a protagonistkou vypravěččina matka
Amalia, která je však v čase
vyprávění už mrtvá. Živou
však zůstává v paměti své
dcery Delie, jejíž vyprávění
je založeno na komplikovaném – lživém i pravdivém
– vztahu mezi skutečností,
individuální i kolektivní pamětí a příběhem.
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Zápletka Tíživé lásky je téměř detektivní. Amalia se za
záhadných okolností utopila v moři a Delia chce přirozeně
zjistit, co se stalo. Jako mnohem důležitější se jí však postupem času jeví otázka: Kdo byla moje matka? a s ní související potřeba se ptát: Kdo jsem já? V temném příběhu
postupně vyplývá na povrch vypravěččino dětské trauma,
které negativně ovlivnilo její vztah k matce, rodnému městu, mateřštině, jíž je dialekt, a také k mužům, k sexu. Delia
nás v reminiscencích nechává nahlížet do prostředí plného
násilí, patologické žárlivosti, frustrace a lží, kterému se konvenčně říká rodina. Díky mimořádnému talentu a autorské
empatii Eleny Ferrante se tam ale setkáváme s postavami,
jež nám ve své bezradnosti, osamělosti, ve svém existenciálním zmatení dokážou být až bolestně blízké.
brožované, 208 stran, 247 Kč; e-kniha 149 Kč

Muriel Sparková
Nejlepší léta slečny
Jean Brodieové
Dějovou linku novely Nejlepší léta slečny Jean Brodieové, považované za autorčino nejlepší dílo, tvoří
příběh skupiny studentek
dívčí školy, které si jejich
osobitá učitelka slečna
Brodieová „vyvolí“ za své
stoupenkyně. Během období, které považuje za přelomové jak pro ně, tak i pro
sebe, se jim snaží vtisknout
postoje, jež jsou podle ní
pro důstojný život nezbytné. Kniha zachycuje přede-
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vším zvláštní ambivalenci vztahu mezi dívkami na prahu
dospělosti a jejich sebevědomou „vůdkyní“, jejíž protikladná
a rozporuplná povaha se formuje vlivem nejrůznějších aspektů, očekávání a vzpomínek. Muriel Sparková dokázala
vykreslit své postavy v jejich přirozenosti a lidské nedokonalosti, střídmým, přesto však propracovaným a inteligentním stylem bez patosu. Časopis Time zařadil Nejlepší léta
slečny Jean Brodieové mezi sto nejlepších anglicky psaných
románů od roku 1923. V roce 1969 byl podle knihy natočen
stejnojmenný film v hlavní roli s Maggie Smithovou, která
za svou roli získala Oscara.
brožované, 192 stran, 247 Kč; e-kniha 149 Kč

Martina Formanová
Skladatelka voňavého prádla
Byla mladá a atraktivní a věřila, že svět jí leží u nohou. Jejímu kouzlu podlehl i ten, po
němž toužily tisíce žen. Karel Gott. Jenomže život má
k pohádkám o princích na
bílém koni, vedle nichž je
všechno už jen šťastné a bez
poskvrnky, setsakramentsky daleko. A tak i Martinin
sen o životě po boku slavného muže začal dostávat
trhliny a Martina se musela postavit na vlastní nohy,
dozrát, dospět a srovnat si
v hlavě, co, kdo a proč je
v jejím životě nejdůležitější.
A to všechno v osamění, bez
přátel a peněz, na druhém
konci světa.
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O tom všem napsala poutavou knížku plnou humoru,
nadhledu a sebeironie. Vyprávění o neobyčejném osudu
odhaluje nejedno zákoutí světa showbyznysu, ale zaujme
zejména otevřeností a lehkostí výpovědi o dospívání jedné
nevšední ženy.
brožované, 192 stran + 48 stran fotografické přílohy,
4. vyd., 297 Kč; e-kniha 179 Kč
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