Starý mrzout a malá holčička. Ti dva by
se snad ani nikdy nesetkali, kdyby nebylo
kocoura, který se snaží vetřít na návštěvu
Přes práh.

Přes práh je první
vydanou knihou
Laskavý příběh o nevšedním přátelství,
který budete číst s úsměvem...
autorky Anety Kollerové
Maškové.
Mašková napsala veselý a milý sousedský román, v němž se hrdinové snaží
vymanit z osamělosti a ztrátu nahradit
legrací a sounáležitostí. Jestli vzájemná
potřeba společnosti (kterou nikdo z nich
nepřizná ani za nic) přeroste v přátelství, to už musíte zjistit při čtení. Jisté je,
že Amálku i Filipa si zamilujete po pár
kapitolách, a Ollyho kočičímu pohledu
možná podlehnou i zapřisáhlí milovníci
9 788088 467007
psů.
Román Přes práh slupnete lačně
a hladově jako první letní jahodu na
zahrádce u babičky, a zůstane ve vás
jako lahodná vzpomínka. I když budete
chvílemi napnutí, jak to všechno
dopadne, můžete se připravit na
pohodové chvíle u čtení. Určitě jej ocení
milovníci lehkonohých vyprávění, která
uhánějí jako luční koník, a příběhů
s dobrým koncem.
Malé doporučení na závěr… než se do
románu pustíte, upečte si bábovku
Filip Galvan je důchodce a vdovec. To první by mu ani tak

nevadilo, ale to druhé ho nesmírně tíží. Uzavírá se ve svém bytě
před životem, který by ještě mohl naplno žít, kdyby jen trochu
chtěl. Dokud mu na dveře nezaškrábe kocour Olly a do jeho

osamělého světa nevlétne energií překypující dívka Amálie,
pro kterou nejsou zavřené dveře žádnou překážkou. I když jí

je zabouchnete rovnou před nosem, ona na ně stejně směle
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zatluče podruhé, potřetí, zkrátka kolikrát bude potřeba. Amálie
se totiž jen tak lehce nevzdává, což brzy pozná nejen Filip.

Přes práh je příběhem o jednom zdánlivě smutném muži, který
je na zármutek příliš mladý, jedné veselé dívce, která miluje

včely a žlutou barvu, a jejím přítulném kocourovi. Je to román
o nevšedním přátelství a radostné cestě z osamělosti.
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Filip má rád modrou barvu a svůj klid.
A tu modrou má rád spíš proto, že ji měla
ráda jeho žena Helen. Ta ho již opustila,
ale on ji stále miluje, stejně jako modrou
barvu. Se svou ženou si dokonce občas
i povídá. Po božském klidu se však osamělému vdovci zapráší ve chvíli, kdy mu
do života jako včelí roj vlétne Amálie a její
všetečný kocour Olly.
O Amálii by se dalo říci, že je taky trochu všetečná (spíš hodně). Miluje žlutou
barvu, včeličky a všechno, co je s nimi
spojené. Její oblečení často vypadá jako
květina, když už si vezme něco obyčejného, je třeba přidat aspoň včelí brož.
A soused Filip jí přijde ohromně zajímavý,
dokonce tak, že je odhodlaná z něj udělat
svého kamaráda. I přesto, že on o to ani
v nejmenším nestojí. Životy nejen těchto
dvou se protnou v románu Přes práh.

Přpersáh
Román
o přátelství
a cestě
z osamělosti
Rosier, 359 Kč, vychází 11. května

(ideálně čokoládovou), uvařte kakao
a otevřete minimálně jednu sklenici
domácí marmelády. A proč? Ať nemusíte
odbíhat na mlsandu, až se vám začnou
sbíhat sliny.
Helena Herynková

Bílá Voda // Kateřina Tučková
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Host, 599 Kč, již vyšlo
Lena přichází do Bílé Vody v roce 2007.
Chce uniknout své minulosti a klášter
v osamělé vesnici v pohraničí jí připadá
jako nejlepší místo. Nalézá však jen
zanedbanou budovu s několika přeživšími řeholnicemi, které jí chtějí pomoci.
Ona netouží po komunikaci, chce jen
zalézt do strohé cely, již jí přidělili, a lízat
si své rány. Sestra Evarista, která vede

zdejší malou komunitu, Lenu ovšem
přiměje k práci. Když nechce spolupracovat s ostatními, nechť tedy sama třídí
starý klášterní archiv. Lena se tak ze
zaprášených dokumentů, listin a knih
postupně dozvídá historii kláštera, jenž
byl proslulý kaplí se zázračnou sochou
Panny Marie, k níž se konaly každoroční
poutě, aby si věřící vyprosili uzdravení.
Najde ale i deník jedné ze starých sester
a otevírá se před ní to, o čem netušila.
V padesátých letech zde i v celém
státě ovládaném komunisty probíhala
takzvaná Akce Ř, kdy byly jednotlivé
řády rozpuštěny, jeptišky sestěhovány
do internačních klášterů, nasazeny
na nucené práce a vystaveny mučení
v komunistických kriminálech, které si
nijak nezadalo s mučením gestapáků.
Novicky byly přemlouvány k návratu do
civilního života. Mladá Evarista tehdy
odmítla a byla za to náležitě „odměňována“. Namísto toho, aby ji zlomili,
posílili její víru a odvahu se jim postavit.

Duchovenstvo bylo nuceno kolaborovat
se státním aparátem a mnozí kněží se
ze strachu či touze po moci podvolili.
Kdo odmítal, byl opět perzekvován,
paradoxně i ti, kteří přežili nacistické
koncentráky. Kdo měl odvahu, uchýlil se
do ilegální podzemní církve, kde měly
příležitost kázat i ženy, což katolická církev zakazovala. Dokonce i po „sametu“
ženy zdaleka neměly své postavení jisté
a o kněžské dráze se jim navzdory příslibům vrchnosti mohlo jen zdát.
Autorka bestselleru Žítkovské bohyně,
Kateřina Tučková, na románu, dílem
fiktivním a dílem otřesně pravdivým,
pracovala dlouhých deset let a na
perfektní literárně silné výpovědi je to
znát. Kniha se nedá číst na jeden zátah,
občas je nutné ji odložit a rozdýchat
příběh, jenž se čtenáře hluboce dotkne
právě v přiblížení jednotlivých osobních
tragédií i dílčích vítězství.
Zuzana Dorogiová
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