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Proroctví o nenasytné zemi
Její rodinná sága Osmý život (pro Brilku) rozepjatá mezi Tbilisi a Berlín byla na počátku roku 2020 
vítaným únikem z karantény, ve druhém česky vydaném románu Gruzínka usazená v Hamburku 
vychází ze skutečného případu, kdy byla ruskými vojáky během první čečenské války v malé vesnici 
znásilněna a zabita mladá dívka. Zločin zkoumá svou typickou optikou: jeho aktéry nechává stří-
davě vyprávět vlastní verze příběhu, které propojuje v magickorealistické parabole. A mistrně přitom 
vystihuje fatální prvek nenormálnosti, který můžeme vidět v ruském podání i na Ukrajině: setrvá-
vat ve vyšinutém stavu je pro vojáky jedinou možností, jak ospravedlnit svou přítomnost. Konsta-

tování o „říši žravého Behemota, který se nikdy nenasytil, který požral vše, co mu přišlo do cesty, a který se ještě teď, 
po vlastní smrti, nedokázal smířit se svým skonem“, zní jako naplněné proroctví. Stejně jako u předchozí knihy se 
bude čtenář těšit na (tentokrát až moc spektakulární) konec. Ale o něj vlastně nejde. Jde o slova výstižná jako tato: 
„Naše svoboda je buď nečinnost a apatie, nebo strach. A proto musíme neustále brát svobodu někomu jinému, jako 
nezvaní hosté musíme někam vtrhnout a přisvojit si ji. Protože nesneseme, když někdo není jako my.“ X Jan H. Vitvar

Hledání ztracené Ameriky
Grafik a ilustrátor Jindřich Janíček plánoval, že bude kreslit už během dvanáctidenní cesty na zá-
padní pobřeží Ameriky, již absolvoval se svou snoubenkou v březnu 2019, a výsledek vydá jako 
drobnou knížku ve svém nakladatelství Take Take Take. Nakonec však „dovolenou“ rekonstruoval 
až po návratu po dobu tří let podle paměti, zápisků i fotografií – a výsledkem je více než tříset-
stránková opulentní kniha. S použitím oranžové, modré a hnědé v ní zachytil putování do Seattlu, 
Vancouveru a Portlandu, stejně jako zastávky v přírodě, v kavárnách a knihkupectvích. Ilustrace 
doplňují lakonické, ale místy i vtipné texty s popisy událostí a výjevů. Janíček se netají fascinací 
Spojenými státy, jejichž (pop)kultura i sportovní dominance ho provázely mládím stejně jako těžko uchopitelný, ale 
všechno zesilující a intenzivnější „americký pocit“. Řada kreseb z cesty do pošmourného kraje, kde se zrodil grunge 
a kde se nachází i městečko Twin Peaks, tak patří pick-upům, kamionům, motelům, nekončícím silnicím a mostům, 
zároveň z nich sálá jakási nehybnost a melancholie, kterou ještě zesiluje skicovitý ráz kreseb a absence lidí. Autor 
přitom nezakrývá, že ohledávání „pravé“ Ameriky je i naplňováním (ztraceného) snu. A jeho cestopis odkazující 
názvem na film o neexistujícím agentovi jako by mimoděk popisoval také setkávání iluzí a reality. X Pavel Kroulík

*Průměrná cena za transplantaci s hospitalizací
     Systemshop.cz je informační projekt VZP

     o skutečných nákladech zdravotního pojištění.
     Neznamená zavedení plateb ve zdravotnictví.
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