knižní tipy

MUŽ BEZ TVÁŘE

NÁŠ ÚŽASNÝ ŽIVOT

Báječná detektivka. Pro ty z vás, kteří si oblíbili Petera Maye a jeho Čínské thrillery, Akta Enzo nebo Příběhy z ostrova Lewis, je tady jedna zajímavost. Jak
sám autor píše v úvodu knihy Muž bez tváře (vydává
Host, překlad Filip Drlík) je detektivka stará už čtyřicet let. Když autora v nakladatelství požádali o její
opětovné vydání, pustil se znovu do hlubin příběhu
a zjistil, že je stále stejně aktuální. Debata o Brexitu
pokračuje i po jeho ukončení, o politických bojích nemluvě. Byl překvapen i nádechem dnes tak moderních noirových detektivek severské školy. Je tu stále
posel starých časů, trocha nostalgie s lahvemi mléka
přede dveřmi, bez internetu a mobilů, se starými psacími stroji místo počítačů. Zde
se odehrává příběh, který začíná pomalu a napíná čtenáře tak, že občas možná i přeskočí řádky. Protože oči letí a sledují, jak se nájemný vrah Kale připravuje na svůj
další úkol a jak mu zatím nic netušící novinář Bannerman vbíhá do cesty. Tak jako si
některé knihy umím hned představit ve filmové podobě, tady si myslím, že by tato
forma knize uškodila. I sebebarvitější popis se ve filmu stává trochu placatým, příliš
určitým. V knize si čtenář sám vybere, jak vypadá scenérie, jaký je pocit hrdinů –
Kaleho při čekání na oběť a Bannermana třeba při rozhovoru s novým šéfem novin,
v nichž pracuje. Jeho rozhodování o vlastní budoucnosti se v hlavě čtenáře rozeběhne do dramatických souvislostí, zatímco ve filmu by to byl možná jen nudný záběr.
To, že se čtenář dostane k vraždě až ve třetině knížky, nijak nevadí. Rozběh
tohoto thrilleru je delší, ale rozhodně není pomalý a v žádném případě nudný.
Přesvědčte se sami.
JARMILA SKOPALOVÁ

Největší objevy, záhady, nejdůležitější informace
nenajdete v encyklopediích, ale v dětských knížkách, třeba v té, kterou napsala Mischa Maynerick Blaise a pojmenovala ji Náš úžasný život (vydává JOTA, překlad Lada Krutilová). Je skutečným
pokladem, encyklopedií a tím, co potřebují nejen
děti, ale i my dospělí. Informace o tom, jak jsme
spojeni s vesmírem, jeden s druhým, s přírodou.
Kolem nás je spousta zázraků a my je vůbec neznáme! Víte třeba, že houbové
podhoubí je až nápadně podobné internetové síti? Nebo síti neuronů v mozku?
Co když houby vytvářejí pod zemí dorozumívací síť? A když ne houby, tak jiné
rostliny. Jedna třeba vylučuje toxiny, které brání dalším rostlinám růst, což je
podle autorky něco jako kybernetický útok! Že bychom vyhynuli, kdyby vyhynuly včely, to asi každý ví, ale nevěděla jsem, že mravenci pěstují houby a chovají
mšice, jejichž mléko pijí. Nabízí se otázka, co všechno jsme z přírody okopírovali. „Každý atom našeho těla se skládá ze zbytků hvězd a obrovských výbuchů
galaxií a sdílíme stejné biochemické základy života se všemi tvory na planetě…“.
Tohle moderní myšlení, podložené spoustou úžasných vědeckých výzkumů posledních desetiletí, se do učebnic dostane až za hodně dlouho. Tak to prostě
bývá. Vzpomeňte si na cesty Komenského změn a jak těžko se dostávaly do
života. A proto je tak důležité číst dětské knížky. Třeba jako je tahle. Autorka
je moc milá usměvavá žena a doporučuju podívat se na její webové stránky.
Najdete tam spoustu kreseb volně ke stažení. Nejvíc se mi líbí drsný potetovaný
motorkář a kolem něj nápis ‚vy sami jste celý vesmír‘. Vašim dětem se knížka
bude líbit a vás určitě inspiruje.
JARMILA SKOPALOVÁ

Atlas lidových krojů
České republiky
Unikátní publikace, která poprvé
představuje lidové kroje všech
oblastí Čech, Moravy a Slezska
včetně německy mluvících menšin.
Obsahuje také mapu krojových
oblastí, jazyků a časovou mapu
prezentující odkládání krojů.
Kniha je výsledkem badatelské
činnosti během budování expozice
Muzea Ostrov lidových krojů.
K objednání na:
info@muzeumkroju.cz
Ilustrace: Pavla Hampton
Texty: etnolog Mgr. Jan Kuča

