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Vážení a milí čtenáři!
„Když se Gregor Samsa jednou ráno
probudil z nepokojných snů, shledal, že
se v posteli proměnil v jakýsi nestvůrný
hmyz.“ – „Někdo musel Josefa K. pomlu‑
vit, neboť byl, ač neprovedl nic zlého,
jednou ráno zatčen.“ – „Bylo už pozdě
večer, když K. dorazil na místo.“ – „Když
se sedmnáctiletý Karel Rossmann, kte‑
rého chudáci rodiče poslali do Ameriky,
protože ho svedla služebná a měla s ním
dítě, blížil už zpomalující lodí do přístavu New York, jako by spatřil dlouho už viditelnou
sochu bohyně Svobody náhle v prudším světle.“ Jistě jste poznali první věty čtyř nej‑
známějších děl Franze Kafky, povídky Proměna a románů Proces, Zámek a Nezvěstný
(Amerika). Ne, Franz Kafka nemá žádné výročí, proto o něm nepíšu. Píšu o něm proto,
že v českém překladu Vratislava Slezáka Argo právě vydalo první díl monumentální tří‑
dílné biografie německého literárního historika Reinera Stacha s názvem Kafka – Rané
roky. Šestisetstránková kniha vypráví o Kafkově životě od jeho narození v roce 1883 až
do roku 1911. Další dva díly, ještě rozsáhlejší než první, které časem v Argu také vyjdou,
pak pokryjí léta zbývající, až do roku 1924, kdy Kafka měsíc před svými jedenačtyři‑
cátými narozeninami zemřel. Reiner Stach (1951) na svém díle pracoval osmnáct let;
nejprve vydal v roce 2002 díl druhý (Kafka – Die Jahre der Entscheidungen), v roce
2008 díl třetí (Kafka – Die Jahre der Erkenntnis) a v roce 2014 jako poslední díl první
(Kafka – Die frühen Jahre). Dohromady je to v německém originále přes dva tisíce
stran (počítaje v to i poznámky, bibliografii, rejstříky apod.). Stachova biografie ihned
vzbudila velký ohlas v německy mluvících zemích a byla již přeložena i do angličtiny.
Reiner Stach za ni získal řadu literárních cen nebo nominací na ně. „Rozhodující roky
života pod mikroskopem: Reiner Stach proměnil Franze Kafku v románovou postavu,“
napsaly Süddeutsche Zeitung. „Jeden z největších životopisných projektů německé lite‑
rární historie /…/ biografie století,“ napsaly Frankfurter Allgemeine Zeitung. O Kafkovi
toho už bylo napsáno tolik, řekneme si, jako o málokterém jiném autorovi. Lze ještě
o Kafkovi napsat něco nového? Jistě lze, badatelé stále mohou objevit něco dosud ne‑
známého a mohou přijít s nějakým novým výkladem. Především však jde o to, jak je to
napsáno. A Stach napsal knihu nikoli jen pro úzký okruh „kafkologů“, ale knihu sice roz‑
měrnou, třídílnou, velmi podrobnou, ale také čtivou, barvitou a živou, která se čte jako
strhující román; knihu, v níž ožívá nejen Kafka a další osobnosti, ale také široké pano‑
rama tehdejší Prahy, habsburské monarchie i celé střední Evropy v době nepokojné,
v době vzniku nových médií a technologií, které tak urychlovaly a měnily vše kolem…
Snad tedy i u nás vzbudí Stachova kniha pozornost a čtenářské nadšení, jaké si zaslouží!
MILAN ŠILHAN
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Překvapí vás

jak hlasitě se umíte smát

Humorné
příhody očima
odvážného otce

M. M. Cabicar
K u p u j t e n a w w w.c o s m o p o li s .c z
a u svých knihkupců
W W W . G R A D A . C Z

NAST YDNE TI ZADEK
A BUDE TI KEJCHAT
Tramvaj přijela skoro prázdná, Viki se nám vytrhla,
prosmykla se návalem
a hned vylezla na jednu volnou sedačku. Snažili jsme
se k ní postupně prodrat,
ale šlo to těžce, tak jsme
čekali, až si lidé označí
lístky. Nad Viki se postavila slečna, která se na ni
usmívala, a Viki se hned
začala culit. To je stadium
seznamování. Pokud Viki
uzná, že se s danou bytostí dá mluvit, naváže občas konverzaci sama. Svým způsobem. Její první seznamovací větu
bych označil za jednu z nejhorších, co se snad dá ve veřejné
dopravě zvolit: „Máte holej ZADEK!“ vyprskla na celou tramvaj s důrazem na poslední slovo a začala se děsně hihňat.
Slečna měla prostě nějaké kalhoty se sníženým pasem,
nebo jak se jim říká, a ano, část pozadí byla vidět. Do jisté
míry to bylo tím, že se držela stropních madel, takže se jí
bunda vysunula nahoru, čímž se „holost“ zvýraznila. Ne,
že bych si toho všímal, ale když už na to dcera upozornila…
Slečna zrudla. Všichni v tramvaji se začali uculovat a několik
puberťáků u dveří se svalilo na schůdky. Kéž by to skončilo
jen tímhle… Zatímco si slečna snažila stáhnout bundu, Viki
svým hláskem, co dokáže překonat jakýkoli hluk veřejné
dopravy, zase vyprskla: „Nastydne a bude vám kejchat!“
Manželka na mne vrhla vražedný pohled. Jako kdybych
za to mohl! „To jí říkáš vždycky ty!“ sykl jsem nenápadně.
To musela uznat a hned zrudla. Maminka vždycky dbá na
to, aby bylo dítě zakasané a nikde mu nic nečouhalo, tak
Viki přesně tohle vždycky říká: „Nastydne ti zadek a bude
ti kejchat!“ Jsem z obliga! Super. To se mi často nestává.
Vlastně vůbec. Pár lidí v tramvaji vyprsklo taky, slečna byla
celá červená a nervózně se smála. My už se k Viki nesnažili dostat. Jen jsme tak stáli v tlačenici a vezli jsme se, jako bychom
k nikomu nepatřili. Viki se pak dívala z okýnka a byla ticho.
Slečna několikrát málem spadla, protože se už neodvážila
držet nahoře. Potom Viki s pohledem ven a poučně vztyčeným prstíkem hlasitě zadeklamovala, jako by si vzpomínala
na nějakou poučku: „Hlavní problém zítřka: nastydnou ti
střívka!“ Dva týpci kousek od ní se začali nepokrytě řehtat,
jeden mlátil hlavou do tyče. Puberťáci u dveří se na schůdkách
jen klepali jako hromada rosolu. Spolu se slečnou jsme měli
jedinou touhu: být úplně někde jinde.
Ukázka z 3. dílu knihy M. M. Cabicara –
DÍTĚ ŠKOLKOU POVINNÉ: ZE ŽIVOTA ANDÍLKŮ

N O V I N K Y V E VA Š E M K N I H K U P E C T V Í
JIDÁŠ

ZMIZELÝ SVĚT

UKULELE JAM

KAFKA - RANÉ ROKY 1883–1911

Amos Oz

Dennis Lehane

Alen Mešković

Reiner Stach

Jidáš, příběh o touze, osamění a zradě
a současně obraz neklidné podoby Izraele
přelomu padesátých a šedesátých let,
vychází v téměř třiceti jazycích a je jedním
z nejpůsobivějších děl Ozovy dlouhé tvůrčí
dráhy.

Konec jara 1943. Světem zmítá válka,
ale americké mafii se daří jako nikdy dřív.
Někdejší zločinecký boss Joe Coughlin nyní
působí jako consigliere nechvalně proslulé
Bartolovy rodiny. Joe se v tomto velkolepém
kriminálním románu řítí opojným světem
na hranici mezi tím nejhlubším pádem…
a opojným vítězstvím.

Monumentální trojdílný Kafkův životopis
napsaný německým literárním historikem
Reinerem Stachem je rozsahem, komplexností i významem zcela jedinečné dílo, považované v zahraničí za milník biografické
literatury. Autor na něm pracoval celých
osmnáct let, Kafku a jeho dílo prozkoumal
v širokých dobových,
společenských a literárních souvislostech.
Přesto jeho dílo není
určeno úzkému okruhu
„kafkologů“.

Paseka, 249 Kč

Paseka, 299 Kč

Miki, patnáctiletý bosenský muslim, dorazí
s rodiči v létě roku 1992 do chorvatského
uprchlického tábora. Má za sebou drsné
prožitky, které se pro něj stávají tabu. Patří
k nim výbuch granátu ve vedlejším domě
a smrt sousedů, příchod lidové armády do
rodného města, vyhnání obyvatel a odvod
mužů. Jeho velký vzor,
starší bratr Neno,
skončil pravděpodobně
v srbském zajateckém
táboře. S bezelstností
Holdena Caulfielda se
i Miki snaží zuby nehty
si udržet něco z bezstarostnosti svého věku.
Argo, 398 Kč

TEMNÝ PŘÍZRAK, KTERÝ ČÍHAL
TŘI ŽIVOTY NA MOU LÁSKU

Zápisky lékaře nomáda

S LEOPARDEM V PATÁCH

Elena Bogatyreva

Jean-ChristopheRufin

Před hrdinou románu stojí nutnost volby:
láska, svoboda a smrt, nebo život, ovšem
život bez lásky a svobody. Je to krutá
a podivná volba. Tedy pro něj podivná.
Protože rozhodnutí už bylo vykonáno. A to
naprosto stejné, jaké učinil už ve stovkách
životů předtím.

Autor knihy Nesmrtelná túra do Compostely se v této knize ohlíží za zákrutami
vlastního života. Nahlédneme do pozadí
fakultní medicíny i akademické politologie,
humanitárních aktivit i vojenských misí
OSN, nemocničního provozu i kabinetní
politiky a vrcholné
diplomacie. Svou životní
cestou, která ho zavedla
doslova do chýší i paláců,
zachycuje s vtipem, uměním zkratky a neokázalou
hloubkou. Vážnost, za
jeho historkami, je o to
působivější.
Prostor, 297 Kč

Lev i Sova, 329 Kč

Argo, 398 Kč

ATLAS ČÍNSKÝCH DĚJIN

ISLÁM

Fidler Jiří

Carole Hillenbrandová

Atlas čínských dějin představuje první
kroky na nijak probádané cestě. Rychle
se probouzející zájem o nejlidnatější zemi
světa, jež v posledních měsících a letech zaznamenáváme, přináší velkou poptávku po
nejrůznějších zpracováních čínských reálií,
historii nevyjímaje. Autoři se tomuto trendu
snaží vyjít vstříc a v nijak rozsáhlé formě se
pokusili zachytit nejvýznamnější okamžiky
oněch asi
2 500 let
čínských dějin.

Kniha renomované historičky usiluje
o pochopení složité reality islámského
světa. Čtivý a přehledný výklad, bohatě
obrazově vybavený, se věnuje vzniku islámu, jeho historii i současnosti, moderním
liberálnějším proudům, teologii, filosofii
i často diskutovaným tématům, jako jsou
džihád či terorismus, ale
i každodennosti, politice
či postavení žen. Autorka představuje různé
stránky muslimské praxe
i nespočet muslimských
názorů, aniž by některým dávala přednost.

Magna
Erudio
370 Kč

Historie, současnost a perspektivy

Paseka, 440 Kč
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Deník anděla strážného
Eduard Martin

Panajotis Agapitos
EBENOVÁ LOUTNA – Historická detektivka
z prostředí Byzantské říše

Květen 832. V kapadocké Kaisareji to vře.
Arabové chystají povstání, mniši jsou vesměs
heretickými uctívači ikon, obchodníci s bílým
masem prodávají dívky na trzích s otroky.
Po vraždě dcery soudce se ujímá vyšetřování
byzantský hodnostář Leon.
Váz., 280 s., 288 Kč

brož.,
165 s.,
189 Kč

Marc Bennetts
ZNIČÍM JIM
ŽIVOT

„Zničili mi můj
velký den. Já teď zničím jejich životy,“
prohlásil prý Putin poté, co jeho inauguraci v roce
2012 narušily masové protesty. Od té doby zahájila
ruská státní moc tvrdou ofenzivu proti opozici
a protestním lídrům. Kniha přináší objevný a mrazivý pohled na prostředí ruské politiky posledních
let, kde vládne autokracie a občanská
práva jsou každý
den pošlapávána.
Váz., 352 s., 348 Kč

Promluvy (CD MP3)
Marián Kuffa

MP3
129 Kč

Marián Kuffa je slovenský kněz, který se už více
než dvacet let věnuje lidem na okraji společnosti.
Nahrávka byla pořízena v Brně roku 2016.

Moudrost kradu u svatých
Irma Zaleski

ROZMARNÉ A TAJUPLNÉ PŘÍBĚHY
ZE STARÉ ČÍNY

V příbězích ze staré Číny se před námi rozvíjí
pestrý svět malých obchodníků, řemeslníků,
úředníků, studentů, sluhů a služek, dohazovaček,
zlodějů, kuplířů, prostitutek, mnichů. V bohaté
škále příběhů se prolínají motivy milostné,
kriminální, dobrodružné, s tajemným, takřka
pohádkovým nádechem.
Váz., 424 s., 298 Kč

Příběhy, které autor shromáždil do této knížky,
spojuje téma anděla strážného. Čtenář v nich
najde povzbuzení i pobavení, a navíc možná
inspiraci, jak se stát „andělem“ pro druhé.

brož.,
76 s.,
129 Kč

Hlavní postavou krátkých příběhů je Makrína,
fiktivní „pouštní matka“, která nežije v poušti,
nýbrž v bytě uprostřed města. Naslouchá, modlí
se a předává to, čím se sama inspirovala u svatých.

objednávky : www.ikarmel.cz | zasilky@kna.cz
telefon: 384 420 295 | pro knihkupce: http://f.kna.cz/

Argo vás zve

Kniha
měsíce
ledna

Milíčova 13, Praha 3, 130 00 Praha 3, tel.: 222 781 601, fax: 222 780 184
argo@argo.cz, www.argo.cz

le knihy Irwina Welshe Porno
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JOËL DICKER: Kniha o Baltimorských
Přeložila Michala Marková,
ISBN 978-80-257-1958-9, 398 Kč

Kniha o Baltimorských je třetím románem švýcarského,
francouzsky píšícího autora Joëla Dickera. Na rozdíl od jeho
předchozího bestselleru Pravda o případu Harryho Queberta
nemá detektivní zápletku, ač napětí v něm rozhodně nechybí.
Děj této rodinné ságy nazíráme opět pohledem mladého
úspěšného spisovatele Marcuse Goldmana, který se tentokrát
vrací do dob a krajin svého dětství, aby se vyznal z obdivu
a lásky k těm, kterým říká Baltimorští – tedy ke druhé větvi
rodiny Goldmanů, svému strýci, tetě a bratrancům.

Joël Dicker
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Jsem spisovatel.
Aspoň mi to všichni říkají.
Kamarádi, rodiče, příbuzní a do
konce i lidi, které neznám, ale
oni mě poznají někde na veřejnosti a hrnou se ke mně: „Nejste vy ten spisovatel...?“ Jsem
spisovatel, taková je má identita.
Lidi si myslí, že jakožto spisovatel vedete vcelku poklidný život. Zrovna nedávno si jeden známý stěžoval, kolik toho
denně nacestuje mezi domovem a kanceláří, a nakonec
prohlásil: „To ty ráno vstaneš,
sedneš ke stolu a píšeš. To je
všechno.“ Nic jsem mu na to
neřekl, hlavně protože mě zdrtilo vědomí, do jaké míry moje
práce v kolektivních představách sestává z nicnedělání. Lidi
si myslí, že se hrozně ﬂákáte,
jenže vy nejvíc pracujete právě
ve chvílích, kdy neděláte nic.
Psát knížku, to je jako pořádat letní tábor. Váš život, ob-

Knihy na

elství A RG O
kladat

vykle osamělý a klidný, se najednou zaplní spoustou postav,
které vám do něj zcela bez varování vtrhnou. Přijedou ráno
velikým autobusem, ze kterého s randálem vystoupí, a celí
se tetelí vzrušením z role, která jim byla přidělena. A vy se
s tím musíte nějak vyrovnat,
musíte se o ně postarat, musíte je nakrmit a ubytovat. Máte je plně na triku. Protože vy,
vy jste spisovatel. Zodpovídáte
za všechno.
Tenhle příběh začal v únoru
2012, když jsem odjel z New
Yorku, abych se pustil do psaní svého nového románu, a to
v domě, který jsem si koupil
v Boca Raton na Floridě. Pořídil jsem si ho o tři měsíce dřív
za peníze, co jsem utržil za ﬁlmová práva ke své poslední
knížce, a kromě několika krátkých rychlých výpadů v prosinci a lednu, během kterých
jsem dům zařídil, to bylo po-

o
e mim
můžet

jiné na
jít na

prvé, co jsem se tam chystal
pobýt. Byl to veliký dům s prosklenými arkýři, ze kterých bylo
vidět na jezero – zdejší oblíbený cíl procházek. Stál v poklidné zelené čtvrti obývané většinou důchodci, mezi kterými
jsem se vyjímal jako pěst na
oko. Byl jsem o půlku mladší
než oni, ale jestli jsem si tohle
místo kvůli něčemu vybral, byl
to právě naprostý klid. Přesně
takové místo jsem potřeboval
na psaní.
Na rozdíl od předchozích kratičkých pobytů jsem teď měl
moře času a vyrazil jsem na
Floridu autem. Těch dvanáct
set mil cesty mě nikterak neděsilo: během předchozích let
jsem nesčetněkrát jel z New
Yorku navštívit svého strýce
Saula Goldmana, který se po
Dramatu, jež dopadlo na jeho
rodinu, usadil na předměstí Miami. Znal jsem tu cestu nazpaměť.

w w w. k
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IRVINE WELSH
Porno

NICK CAVE
Píseň z pytlíku na zvratky

Přeložila Kamila Lederová-Crooks,
398 Kč

Přeložil Bob Hýsek, 298 Kč

Hrdinové Trainspottingu se vracejí
na místo činu, do Edinburghu: Mark
Renton z Amsterdamu, Simon
Williamson z Londýna, Frank Begbie
z vězení... Leith je příliš malý, než
aby na sebe nenarazili. Všichni jsou
o pár let starší, ze společné minulosti jako by přetrvaly hlavně
křivdy, je lepší mít se před ostatními na pozoru - hlavně před
Begbiem. Heroin je minulostí, finanční nouze je však věčná.
Simon je odhodlaný prorazit v pornoprůmyslu, a groteskní
peripetie natáčení pornoﬁlmu Welsh s gustem líčí na mnoha
stránkách svého románu. v pozadí však cítíme jiné téma:
všichni hrdinové dospívají do věku, kdy rekapitulují dosavadní
život, což nevede k radostným úvahám.

Píseň z pytlíku na zvratky je uměleckou
kronikou Nickova turné s kapelou Bad
Seeds po dvaadvaceti severoamerických
městech během léta 2014. Sestává
z deníkových záznamů, dávných
vzpomínek, intimních úvah, fantaskních
představ, písňových textů a básní. Hlavními tématy této
působivé epické skladby jsou inspirace, tvořivost, ztráta, láska
a smrt. Nick Cave ve své vášnivé zpovědi rozvíjí svébytnou
mytologii, prosycenou motivy z čínských, řeckých a aztéckých
mýtů, starozákonních příběhů, lidových balad i kultovních
hollywoodských ﬁlmů.
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ALEN MEŠKOVIĆ
Ukulele Jam

JOHN CLELLON HOLMES
Jeď!

Přeložila Markéta Kliková, 398 Kč

Přeložil Josef Rauvolf, 348 Kč

Miki, patnáctiletý bosenský muslim,
dorazí s rodiči v létě roku 1992 do
chorvatského uprchlického tábora
zřízeného v bývalém rekreačním
středisku. Má za sebou drsné prožitky,
které se pro něj stávají tabu. Patří
k nim výbuch granátu ve vedlejším domě a smrt sousedů,
příchod lidové armády do rodného města, vyhnání obyvatel
a odvod mužů. Jeho velký vzor, starší bratr Neno, skončil
pravděpodobně v srbském zajateckém táboře.
Miki se i přes tíživé okolnosti chce přizpůsobit nové realitě.

ABBY CLEMENTSOVÁ
Zasněžená svatba
Přeložila Dana Vlčková, 298 Kč
Hazel neměla nikdy v úmyslu živit se
přípravami svateb. Jenom pomáhala
své sestře-dvojčeti Lile s jejím „velkým
dnem“. Vybrala nejen velmi vhodné
prostředí, ale postarala se o všechnu
výzdobu, choreograﬁi slavnosti
i veškeré jídlo, včetně úžasného
svatebního dortu, který upekla její spolubydlící Amber. Letní
svatba Lily a Ollieho byla tak úspěšná, že netrvalo dlouho
a Hazel se začali ozývat další zájemci. Vyhovět jejich přáním
nebylo vždycky snadné. Právníci Gemma a Eliot si vybrali
svatbu na hradě ve skotských horách a bohémsky laděný pár
Josh a Sarah zatoužili po karibském ráji.

Román amerického prozaika Johna
Clellona Holmese Jeď! je, jak se říkává,
ztraceným diamantem, a to nejen
pro své literární kvality. Děj, zasazený
do New Yorku konce 40. let, nám
přibližuje postavy, důvěrně známé
z Kerouacových románů; Holmes ovšem
svou strhující výpověď začal psát více
než dva roky před svým slavnějším přítelem a vydal ji pět let
před klasikou Na cestě. Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William
Burroughs, Neal Cassady a řada dalších beatniků zde odhaluje
svá nitra, vrhá se do ztřeštěných dobrodružství, miluje, šílí
a oddává se životu ve všech jeho formách.

NIALL FERGUSON
Britské impérium
Cesta k modernímu světu
Přeložil Rudolf Chalupecký, 898 Kč
Ferguson líčí historii Britského impéria
od 16. do 21. století. Impérium,
které v době svého vrcholu ovládalo
čtvrtinu světové populace, čtvrtinu
zemského povrchu a téměř všechny oceány, se příznivě
podepsalo na vývoji Spojených států a Kanady, Indie, Afriky,
Austrálie, Nového Zélandu, východní Asie a Číny. Autor rovněž
vyzdvihuje funkční efektivitu impéria. Například v Indii 900
civilních úředníků a 70 tisíc vojáků vládlo 250 milionům Indů.
Ve spolupráci s nakladatelstvími Dokořán a Prostor.

GEORGE ORWELL
Spisovatelé a leviatan:
Eseje IV. (1947–1949)

GEOFFREY CHAUCER
Ptačí sněm /
The parliament of Fowls

Přeložila Kateřina Hilská, 279 Kč

Přeložili Filip Krajník
a Jana Kolářová, 298 Kč

Čtvrtým svazkem, Spisovatelé
a leviatan, se uzavírá souborné
vydání esejí George Orwella, které
obsahuje celkem 241 esejí, analýz,
recenzí a novinových sloupků z pera
slavného spisovatele a novináře.
V tomto závěrečném dílu, pokrývajícím roky 1947–1949 si
můžeme přečíst další sloupky „Jak to vidím já“, které známe
už z předchozího svazku, Orwellovy recenze (např. na
román Jádro věci Grahama Greena nebo esej „Lidská duše
za socialismu od Oscara Wildea“), ale samozřejmě i úvahy
politické.

Díky své delikátní formě a vytříbenému
obsahu, spojujícímu ty nejlepší prvky
středověké básnické tradice, si Ptačí
sněm anglického básníka Geoffreyho
Chaucera (asi 1343–1400) zajistil nejen výsadní postavení
v rámci autorova rozsáhlého díla, ale rovněž platí za klenot
středověkého literárního kánonu. Skladba komorní délky
zachycuje básníka neznalého lásky, jenž po dni stráveném
nad latinskými spisy usíná neklidným spánkem. Ve snu se mu
zjevuje římský vojevůdce Scipio Africanus, který se mu stává
průvodcem a zavádí jej do alegorické zahrady, v níž „plodný
květen vládne celý věk“ a kde básník poprvé dostává příležitost
poznat (byť jen jako svědek) lásku a její rituály zblízka.

ÍK

Z ARGO
novinek

REINER STACH
Kafka – Rané roky
1883–1911
Přeložil Vratislav Slezák, 398 Kč
Třídílná biograﬁe o životě a díle jednoho z největších,
nejznámějších a nejčtenějších autorů světové literatury,
pražského německy píšícího spisovatele Franze Kafky
(1883–1924) je rozsahem i významem monumentální,
výjimečná a zcela ojedinělá. Německý literární historik,
který kromě literární vědy vystudoval rovněž filozoﬁi
a matematiku, pracoval na třídílném souboru celých
osmnáct let. Všechna fakta, každou drobnou jednotlivost
pečlivě ověřoval a dokládal, striktně se vyhýbal zaplňování
bílých míst v Kafkově životě fikcí, spisovatelovu osobnost
a dílo zpodobnil v celé složitosti a komplexnosti.
O Kafkovi přitom vypráví nesmírně poutavě, střídá
esejistické i vyprávěcí pasáže, zpřítomňuje dobové
panorama, každý díl se čte jako román.
První díl Rané roky mapuje Kafkovo dětství a mládí, studia a první léta strávená v zaměstnání, tzn. roky
1883 až 1911. Stach si všímá, jakým způsobem se rozvíjelo Kafkovo jazykové nadání a jeho dovednost
vyprávět příběhy, nepomíjí zrání jeho sexuality ani s jakým nadšením sledoval vznik a rozvoj nových
technologií, médií (rozhlasu, ﬁlmu atd.) či vědy a techniky (např. letectví apod.). Kafka je v tehdejší Praze
svědkem národnostních sporů a napětí, které rovněž zasahuje židovské obyvatelstvo. Stach zmiňuje mj.
tzv. hilsneriádu, která byla vodou na mlýn demonstrací, ba násilností pražských studentů vůči německým
spoluobčanům. Za důležitou událost považuje také Všeobecnou jubilejní zemskou výstavu uspořádanou v roce
1891 v Praze, která přispěla k dalšímu štěpení obyvatelstva. Zatímco Němci vzývali ideu velkého Rakouska,
tradici a stát a výstavu bojkotovali, Češi se obraceli k moderně a pokroku a výstava se stala jejich velkým
triumfem. Je fascinující sledovat, jak se citlivý Kafka za těchto okolností vymaňuje z rodinného prostředí
a duševně se osamostatňuje, jak si buduje svou individualitu, objevuje svět literatury a stává se její aktivní
součástí, a to navzdory očekávání rodiny a často i radám přátel.

RAYMOND SMULLYAN
Dáma s tygříkem
Přeložil Luboš Pick, 298 Kč
Světově proslulý ﬁlozof, kouzelník,
matematik a logik Raymond Smullyan
je dobře znám i u nás mimo jiné
svými logickými šarádami o poctivcích
a padouších, díky nimž dokázal
přiblížit širokému publiku tak hluboký
koncept, jakým jsou slavné Gödelovy
věty. Dáma s tygříkem je jednou ze Smullyanových klasických
pokladnic logických úloh, které čtenáři poskytují oslnivě nový
náhled na matematickou logiku a do nového světla staví
i zdánlivě jednoduché pojmy, jako je pravda nebo důkaz.
Vydáváme společně s nakladatelstvím Dokořán.

EDWARD O. WILSON
Smysl lidské existence
Evoluce a náš vnitřní
konﬂikt
Přeložil Aleš Drobek, 248 Kč
Edward Osborne Wilson je jedním
z nejuznávanějších biologů dneška.
Emeritní profesor entomologie na
Harvardově univerzitě a držitel dvou
Pulitzerových cen za literaturu faktu
se těší přezdívkám jako „otec sociobiologie“, či dokonce
„otec biodiverzity“. Přestože jej čtenáři znají jako zapáleného
humanistu, který nechová velké sympatie k organizovanému
náboženství, patří k odpůrcům předního ateisty Richarda
Dawkinse. Dlouhá léta s ním i řadou dalších biologů vede spor,
který se dotýká nejhlubších tajemství původu lidského druhu,
spor o samu podstatu člověka.

JIŘÍ PLAMÍNEK
Průvodce lidským
myšlením a chováním

PETR STANČÍK
A TOY_BOX
O díře z trychtýře

248 Kč

298 Kč

Kniha Jiřího Plamínka, respektovaného
autora dvou desítek publikací
především z oblasti managementu.
Kniha o vývoji lidské mysli, o příčinách
uvažování a jednání v různých
situacích, a zároveň kniha praktická.
Obsahuje rady, jak efektivněji myslet i pracovat, jak lépe
porozumět svému myšlení i světu kolem nás. Autor čtivou
formou rozšiřuje dané téma ﬁlozoﬁckými přesahy, úvahami
o smyslu života i budoucnosti. Na mnoha příkladech
dokazuje, že vnímavá a vitální mysl je schopna vysoké
produktivity, a poskytuje návod, jak toho dosáhnout.

Už jste četli pohádku, jejiž hlavní
hrdinka vůbec není? Teď máte možnost.
Artová kniha spisovatele Petra Stančíka
(cena Magnesia Litera za román Mlýn
na mumie) a výtvarnice Toy_Box (Zlatá
stuha za komiks Moje kniha Vinnetou) vypráví napínavý příběh
osamělé díry, která v gastrokosmu jedné kuchyně hledá
planetu, na které žijí její kamarádky. Kniha je výjimečná i tím,
že do ní bude provrtaná opravdová díra, skrze níž můžete
třeba vyfukovat bubliny, nebo pít limonádu brčkem.

Dotisk
úspěšného
titulu

Argo
TOP 10
PROSINEC

ANTOINE MARÉS: Edvard Beneš – Drama mezi Hitlerem a Stalinem
Přeložila Helena Beguivinová, ISBN 978-80-257-1895-7, 398 Kč

Dotisk úspěšné monograﬁe francouzského historika Antoina Marése,
která získala 3. místo v anketě Lidových novin Kniha roku. Druhý
český prezident Edvard Beneš je českou společností počátku
21. století nazírán rozporuplně. Na jedné straně je vnímám jako
pokračovatel představ T. G. Masaryka, jeho politiky československého
státu jako středu Evropy mezi Východem a Západem, na druhé straně
však v posledních letech převažuje jeho negativní hodnocení za jeho
kontroverzní kroky spojené s Mnichovem roku 1938, s postoji za
druhé světové války, především v jeho otevření cesty pro nerovnou
spolupráci se SSSR, jež ve svým důsledcích vedla k omezení
demokracie, a v neposlední řadě s Benešovým přístupem k řešení
únorové krize roku 1948.

1. Zbigniew Czendlik, Markéta Zahradníková 6. Alen Mešković
POSTEL HOSPODA KOSTEL

UKULELE JAM

2. Petr Stančík, Toy_Box

7. Paulo Coelho

3. Antoine Marés

8. George Orwell

4. Reiner Stach

9. Catharina Ingelman-Sundbergová

O DÍŘE Z TRYCHTÝŘE

VYZVĚDAČKA

EDVARD BENEŠ –
DRAMA MEZI HITLEREM A STALINEM

SPISOVATELÉ A LEVIATAN: ESEJE IV. (1947–1949)

KAFKA – RANÉ ROKY

LOUPEŽ BEZ CAVYKŮ

5. John Clellon Holmes

10. Emil Hakl

JEĎ!

Trilogie je
kompletní

UMINA VERZE

CATHARINA INGELMAN-SUNDBERGOVÁ: Loupež bez cavyků
Přeložila Helena Matochová, ISBN 978-80-257-1978-7, 328 Kč

Trilogie o loupeživých důchodcích švédské autorky je konečně
kompletní. Po velmi úspěšných knihách Brambory na vloupačku
a Půjčiti stříbro, loupiti zlato se Catharina Ingelman-Sundbergová vrací
se třetí knihou o Lize důchodců nesoucí název Loupež bez cavyků. Ligu
důchodců nikdo nezastaví. A její členové teď momentálně potřebují
peníze–– hodně peněz. Neobyčejná bankovní loupež sice vynese víc
než deset miliónů, ale to vystačí tak akorát na to, aby si Liga důchodců
ve Stockholmu pronajala jachtu a provozovala na ní restauraci
s nabídkou speed datingu a tanečních dýchánků pro seniory.
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JIŽ VYŠLO:

Staňte se Argonautem!
Přidejte si do oblíbených stránky Arga na Facebooku
a soutěžte s námi o naše knihy. Kromě možnosti výhry
získáte dokonalý přehled o našich novinkách.
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Amos Oz

Dennis Lehane

Jidáš

Zmizelý svět

Poslední román
světoznámého autora

Nejlepší gangsterka
od dob Kmotra

Jidáš je příběhem o touze, osamění
a zradě a současně obrazem
neklidné podoby Izraele přelomu
padesátých a šedesátých let.
Vychází v téměř třiceti jazycích a je
jedním z nejpůsobivějších děl dlouhé
tvůrčí dráhy autora, který patří
mezi adepty na Nobelovu cenu za
literaturu.

Román navazuje na děj i úspěch
knihy Pod rouškou noci, která se
stala předlohou stejnojmenného
filmu Bena Afflecka. I tady Dennis
Lehane (Tajemná řeka, Prokletý
ostrov) potvrzuje své výsadní
místo mezi současnými autory
promyšlených příběhů na pomezí
krimi a noiru.

přeložily Lenka Bukovská a Mariana
Fisher
256 stran • 249 Kč

přeložil David Petrů
288 stran • 299 Kč

Carole Hillenbrandová

Pavel Bělina, Jiří Kaše

Islám

Generál Laudon

Nepostradatelná příručka
k danému tématu

Slavný vojevůdce a pán
na Bečvárech

Kniha renomované historičky
vysvětluje složitou realitu
islámského světa a představuje
především jeho různorodost
a pestrost. Čtivý a přehledný výklad,
navíc bohatě obrazově vybavený,
se věnuje vzniku islámu, historii
i aktuálně často diskutovaným
tématům.

Monografie dvou uznávaných
českých historiků zachycuje nejen
význačnou osobnost a její život,
nýbrž i její stopy v našich dějinách,
místopisu a umění. Ačkoli si
s Laudonovým jménem spojujeme
už jen známou písničku, jeho
dobrodružný příběh nabízí mnohá
překvapení.

přeložila Jitka Jeníková
304 stran • 440 Kč

328 stran • 398 Kč

Philippa Riceová

Tania Del Rio, Will Staehle

Slaďák

Warren XIII.
a Vševidoucí oko

Ideální dárek k Valentýnu
Dojemný, roztomilý, humorný
a autobiografický zápisník jedné
lásky, kterou sledujeme od
zamilovaných smsek až po první
společné bydlení. V kreslených
epizodách ze života navíc vystupuje
autor komiksu Hilda Luke Pearson.
Světy Slaďáku a Hildy se vtipně
prolínají.
přeložila Martina Knápková
108 stran • 199 Kč

O takovém dětství
se vám nezdálo
Kniha, jakou jste si vždycky
přáli mít – plná fantastických
vynálezů, překvapení i originálních
ilustrací. Jejímu kouzlu podlehnou
nejen fanoušci Tima Burtona,
Roalda Dahla nebo Neila
Gaimana, ale všichni ti, kdo se
rádi bojí a smějí současně.
přeložila Barbora Punge Puchalská
224 stran • 369 Kč

Nová kniha Iva Tomana
Tato kniha
mění strašpytly
na hrdiny…

NOVINKA!
299 Kč

299 Kč
399 Kč

399 Kč

399 Kč

399 Kč

399 Kč

K dostání u vašeho knihkupce nebo na www.KNIHCENTRUM.cz
Ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže v platném znění upozorňujeme, že ceny zde uvedené mají charakter obecné informace
a jsou pro knihkupectví nezávazné. Technické změny, příp. omyly vyhrazeny. Nelze kombinovat s jinými slevami či akcemi.

Čtení pod peřinu
Lze pohřbít démony?
Psychiatrička
Nathalie
Svenssonová přišla
o svého snoubence
a teď
byl zavražděn
i její milenec...

Alina Starková nikdy
v ničem nevynikala,
se musí stát Grišou,
aby zachránila
osud své země…
První díl světového
bestselleru!

Zapátrejte
v minulosti postav
z Měsíčních kronik
a zjistěte,
co zapříčinilo
jejich osudy!

Spisovatel, autor
Zdivočelé země
a bývalý politický
vězeň Jiří Stránský
je vždycky optimista
a vždycky nad věcí

Neuvěřitelně silný
příběh otce
a jeho autistického
syna, kteří k sobě
našli cestu díky
počítačové hře

www.albatrosmedia.cz

Pohnuté osudy
a zapomenutá
hrdinství známých
i méně známých
osobností!

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ knihy

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 9. 1. až 15. 1. 2017

			 b e l e t r i e
		 1. Patrik Hartl Okamžiky štěstí Bourdon
		 2. Reiner Stach Kafka – Rané roky Argo
		 3. Zbigniew Czendlik, Markéta Zahradníková Postel, hospoda, kostel Argo
		 4. Patrik Hartl Prvok, Šampón, Tečka a Karel Bourdon
		 5. Robert Bryndza Dívka v ledu Grada Publishing
		 6. Antoine Marés Edvard Beneš – Drama mezi Hitlerem a Stalinem Argo
		 7. Tereza Boučková Život je nádherný Odeon – Euromedia Group
		 8. Jiří Hájíček Dešťová hůl Host
		 9. František Kotleta SPAD Epocha
10. Radka Třeštíková Bábovky Motto

			 p o p u l á r n ě n a u č n á
		 1. Hana Marková Daňové zákony 2017 Grada Publishing
		 2. Žofie Kanyzová a kol. Lunární kalendář Krásné paní s publikací 2017 Krásná paní
		 3. Tomáš Kosačík Břicháč Tom – Jak jsem zhubl 27 kg a jak můžete i VY! Tomáš Kosačík
		 4. Tomáš Kosačík Břicháč Tom & Lucie Tomáš Kosačík
		 5. Tomáš Kosačík Rychlovky a chuťovky Břicháče Toma Tomáš Kosačík
		 6. Petr Hora-Hořejš Toulky českou minulostí 14 Via Facti
		 7. M. Bárta, M. Kovář, O. Foltýn Na rozhraní – Krize a proměny současného světa Vyšehrad
		 8. Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945–1989 Vydavatelství Filozofické fakulty UP
		 9. Peter Wohlleben Tajný život stromů Václav Kazda
10. Matěj Barták a kol. Autoškola 2017 Plot

			 p r o d ě t i a m l á d e ž
		 1. Petr Stančík, Toy Box O díře z trychtýře Argo
		 2. J. K. Rowlingová Harry Potter a prokleté dítě Albatros
		 3. Keri Smithová Destrukční deník Cooboo
		 4. Renáta Fučíková William Shakespeare Vyšehrad
		 5. Miguel Murugarren Všeobecný zvířetník pana profesora Revilloda Baobab & GplusG
		 6. Vlastimil Vondruška Fiorella a dům ztracených duší MOBA
		 7. Jiří Dědeček Uleželé želé Limonádový Joe
		 8. Já, JůTuber 3 CooBoo
		 9. Jan Karafiát, Milada Kudrnová Broučci Regia
10. Daniel Mizielinski, Aleksis Mizielinska Mapy – Atlas světa, jaký svět ještě neviděl Host
 ěkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
D
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz

AUDIOKNIHY 

		 Prosinec 2016 Údaje o počtu po síti „stažených“ audio knih poskytly firmy: alza.cz, kosmas.cz, audioteka.cz
		 1. Walter Isaacson Einstein – Jeho život a vesmír (čte V. Beneš) Audioteka
		 2. Robert Galbraith Ve službách zla (čte P. Rímský) Plus
		 3. Robin Shilp Sharma Mnich, který prodal své ferrari (čte J. Dvořák) Rybka Publishers
		 4. Vlastimil Vondruška Husitská epopej 3 (čte J. Hyhlík) Tympanum
		 5. Jung Chang Divoké labutě (čte H. Maciuchová) Radioservis
		 6. Jonas Jonasson Zabiják Anders a jeho přátelé (čte M. Stránský) Panteon
		 7. Jonas Jonasson Analfabetka, která uměla počítat (čte M. Stránský) Panteon
		 8. Jaroslav Kmenta Padrino Krejčíř – Žralok (čte P. Rímský) Audioteka
		 9. Don Miguel Ruiz Čtyři dohody (čte J. Dušek) Tympanum
10. Jonas Jonasson Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel (čte M. Stránský) Panteon
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Jak naše očekávání mění nečekané souvislosti

Jak je možné, že fotbalové týmy v červených dresech častěji vyhrávají? Prosazují se empatičtí lidé více
než neempatičtí? A co ten, kdo vidí v životě jen to dobré – je opravdu š�astnější? Kniha vychází z blogu
psychologů Curyšské univerzity. Vybrané příspěvky vysvětlují různé nečekané souvislosti a mnohdy
vyvracejí naše očekávání. Na konci knihy jsou pak uvedeny odkazy na vědecké studie, z nichž autoři
všechny své poznatky čerpali.
brož., 160 str., 249 Kč

obchod.portal.cz

