
PříPad Collini
Knih a filmů o tom, jak moc je spravedlnost slepá, zda jsou 
právníci slušní nebo cyničtí, co je dobré a co špatné, je spousta. 
Případ Collini (vydává HOST) je ale víc než jen kriminálním 
příběhem, otevírá hromadné hroby a zvažuje obhájení vraž
dy. Jakékoliv, ať už spáchané na nacistickém vrahovi či na jeho 
obětech. Podle knihy je jasné, že Německo se stále potýká 
s pocity viny, s mrtvými schránkami plnými mlčení, s pohledy 
stranou i s touhou zapomenout. Slušný muž zabije dost brutálně 
jiného slušného muže. Přizná se, nechce říct, proč to udělal. 

Mladý advokát si všimne detailu, který jej dovede do archivů a do minulosti. Ta minulost 
nepatří jen vrahovi a oběti. Patří celému Německu, a kdyby tento člověk nezabil, zřejmě 
by se na ni nikdy nepřišlo. Zákony v demokratické zemi se mohou velmi jednoduše stát 
nástrojem k obhajobě čistého zla, chceteli amorálního jednání. Nechci prozrazovat o pří
běhu víc, přečetla jsem knihu přes noc, ta noční směna ale stála za to. Zajímal mě autor. 
Cituji Wikipedii, kde jsem našla odpověď na to, proč je autor Ferdinand von schirach 
tolik zaujatý odkazy druhé světové války: „Je vnukem Baldura von Schiracha, bývalého 
člena NSDAP, odsouzeného po druhé světové válce v rámci tzv. Norimberských procesů. 
Kým byl jeho dědeček si uvědomil až ve věku dvanácti let, kdy za svých školních let po
tkával v lavicích známá jména z období národního socialismu (např. Speer, Stauffenberg, 
Riebbentrop, Lüninck).“ Otevírá se tak další stránka historie, která tvoří současnost. Po
tomci, kteří se musí nějak vypořádat s minulostí svých rodičů a prarodičů. Je to už víc než 
sedmdesát pět let, co válka skončila, ale jizva v Německu zůstává stejně živá jako tenkrát, 
aspoň tak to vypadá podle knih, jako je tato nebo jako jsou paměti poslední sekretářky 
Goebbelse Brunhilde Pomselové. Udělat tlustou čáru není vůbec jednoduché, ani ve 
vztazích, ani v dějinách. Porozumět neznamená pochopit. A teprve pochopení vede 
k odpuštění. Poznání historie, pohnutek lidí a všech souvislostí může vést k pochopení, 
proč se lidé chovali tak, jak se chovali. Dnes už víme, jak začíná nacismus, kde jsou jeho 
kořeny, k čemu vede. Mohli to poznat i oni tenkrát? JARMILA SKOPALOVÁ

Prašina
Tak tohle mi už dlouho chybělo! Správný napínavý detektivní pří
běh z Prahy, kluci a holka, kteří zachraňují svět, moderní věcičky, 
staré a tajuplné město, dobro a zlo, nebezpečí – a víte co? Kniha 
Prašina je super počteníčko i pro dospělé! Prašina je místo upro
střed Prahy, je tajemné, protože tu nefungují mobily, elektrika 
a celé to tu chátrá. Moc lidí tu už nebydlí, protože lidé se tmy bojí. 
Bydlí tu ale Jirkův děda. Když mu Jirka jednoho dne nese nákup, 
stane se něco opravdu divného. Při odchodu Jirku vyprovází dě
dův kamarád Patrik. Někdo je sleduje a Patrik při pokusu o útěk 

spadne z okna. Ještě předtím dá Jirkovi malý klíč a Jirka stačí utéct. Běží do klubovny, 
kterou si vybudovali s kamarády. Ti už sledují, jak se najednou Prašina rozšiřuje – zvětšuje 
se black out, zvětšuje se strach lidí, zvětšuje se strach z Prašiny, ze tmy, z neznáma a ejhle 
– v televizi v té chvíli vystoupí podnikatel, který chce Prašinu koupit, zbourat a udělat tu 
park. Jen tak, protože má Prahu rád a nechce, aby tu byla taková strachuplná místa. Proč 
by podnikatel chtěl někde udělat park jen tak? A kdo jsou ti lidé, kteří hledají Jirku a jeho 
kamarády? Co to skrývá Jirkův děda za tajemství? Tak správňácký příběh tu už dlouho 
nebyl, asi od dob Foglara. A je báječné, že Foglarův duch žije i po tak dlouhé době. Auto
rovi knihy vojtěchu matochovi je teprve dvacet devět let, Prašina (vydává Paseka) je 
jeho prvotina a to, že v ní jde o elektriku, mobily a létají tu i drony, není jen tak. Vystudoval 
totiž matematiku a vyvíjí software pro mobilní telefony. Spolu s tím se už od gymnázia 
zabývá tvůrčím psaním. Tohle je jeho prvotina a musím říct, že mimořádně povedená. 
Ilustrace Karla Osohy doplňují atmosféru příběhu tak dokonale, že je jasná souhra obou 
autorů. Tahle kniha přitáhne určitě i méně čtivé teenagery, holky i kluky, ale byla by oprav
du škoda, kdybyste si knihu nepřečetli spolu s nimi. Když se nám dnes dostane do rukou 
detektivka, je často naturalisticky nervy drásající. Tak, jak se nám zdá drsný svět kolem 
nás, takové jsou například severské krimipříběhy, dnes tolik oblíbené. Prašina bojuje se 
zlem jinak, principiálně, z gruntu, jak to umějí asi už jen děti. 

JARMILA SKOPALOVÁ

so lonG, marianne
„Až vyrosteš, potkáš muže, který bude mluvit zlatými ústy,“ 
prorokovala jí babička. O desítky let později potkala Leonar
da Cohena a byla ztracena. Kniha So long, Marianne je příbě
hem životní lásky a múzy slavného muzikanta.

Marianne Ihlenová se narodila roku 1935 v Oslu. I když 
do Norska dorazila druhá světová válka, nezasáhla její rodinu 
tak mohutně, jako otcova tuberkulóza. Marianne vyrůstala ve 
spokojené rodině, ale tak trochu pod stálým tlakem. Radost jí 
přinášely knihy, snění a Axel, mladík, jemuž v devatenácti pod

lehla. Axel Jensen dlouho působil jako líný a práci odpuzující skoro příživník. On sám však 
věřil svému snu stát se spisovatelem, což se mu velmi záhy povedlo. Marianne milovala 
Axela i jeho psaní, a tak se dokázala smířit s rolí domácí hospodyňky a podporovatelky. 
S Axelem se vzali a odjeli žít na řecký ostrov Hydra, kde měl Axel napsat svůj další román. 
Hydra se jim ale nakonec stala osudnou, když Axel narazil na jinou ženu a manželku se 
synem opustil. Marianne byla nešťastná, ale osud pro ni měl v rukávu ještě další eso – 
setkání s Leonardem Cohenem. Tmavovlasý básník v plátěných kalhotách a s plátěnou 
čapkou na hlavě. Usměvavý, klidný, zábavný. Zcela pochopitelně ji hned při prvním se
tkání učaroval. Okouzlení a láska jim vydržely po několik velmi šťastných let. 

Kniha So long, Marianne (vydává Mladá fronta) norské novinářky kari Hesthama-
rové, přibližuje dobu, kdy se Leonard Cohen ještě snažil prosadit jako básník a spisova
tel. Autorka provádí čtenáře Marianniným životem od narození, přes vztah a důležité 
momenty s Axelem Jensenem, až po šťastné roky s Leonardem. Vyprávění čerpá ze 
vzpomínek samé Marianne, korespondence a také z rozhovorů s Leonardem Cohenem. 
Nenásilně zpracovaná historie jedné lásky dává nahlédnout do ne úplně všeobecně zná
mého úseku Cohenova života. Kniha So long, Marianne by rozhodně neměla chybět 
v knihovně žádného pravověrného fanouška tohoto skvělého básníka a muzikanta.

HELENA HERYNKOVÁ

k n i ž n í  t i p y

SLOVNÍK ROKU 2018
v pátek 11. 5. 2018 ve 14.00

Literární sál (pravé křídlo)
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen 

25. ročníku soutěže, pořádané 
Jednotou tlumočníků a překladatelů.

Účinkují Amalaine Diabová, Barbora Stejskalová,  
Jana Hašková, Alena Šourková, laureáti  

a další.

Všechny slovníky a encyklopedie, přihlášené  
do soutěže, budou vystaveny v expozici  

„JTP – Slovník roku“ ve foyer levého křídla.

www.JTPunion.org
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Svět knihy 2018 a Argo

Také letos naleznete Argo na stánku L407 na knižním veletrhu Svět knihy, kde na vás bude čekat nejen celá argoposádka v dobré náladě, ale také celá řada nových titulů za bezkonkurenční veletržní ceny!

10.–13. 5. 

Čtvrtek 10. 05. 2018, 09:30 – 19:00 
SÁL KOMIKSŮ – Pravé křídlo 
Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století
Příběhy pojednávají o konfliktu konkrétních lidí s totalitní mocí a jsou pestré 
jako život sám – přinášejí vítězství i prohry, velké heroické činy i lidské slabosti 
a vyrovnání se s nimi. Pestré je také výtvarné ztvárnění cyklu – každý z třinácti 
příběhů nakreslil jiný výtvarník. Projekt je tak i přehlídkou současného česko-
-slovenského komiksu. Výtvarníci komiksů jsou Tomáš Kučerovský, Toy_Box, Nik-
karin, Vojtěch Šeda, Václav Šlajch, Jan Bažant, Miloš Mazal, Vhrsti, Martin Plško, 
Jiří Husák, Prokop Smetana, Petr Včelka a Branko Jelinek.
Organizátor: Post Bellum a Svět knihy, s.r.o.
Téma: Stálé programy na výstavišti, Výstavy

Čtvrtek 10. 05. 2018, 17:00 – 17:50 
AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo  
David Foenkinos: Záhada Henriho Picka
Představení nové knihy, ve které autor zobrazuje fungování literárního světa 
i jeho zákulisí a téměř spiklenecky do příběhu pro čtenáře vsunuje odkazy na 
známá i méně známá literární díla a anekdoty ze světa knih.

Čtvrtek 10. 05. 2018, 18.00 
Stánek Argo L-407
David Foenkinos – autogramiáda

Pátek 11. 05. 2018, 13:00 – 13:50 
LAPIDÁRIUM NÁRODNÍHO MUZEA – VELKÝ SÁL Výstaviště Praha Holešovice
Psaní ve 20. století – mezi korespondencí a marketingem
V oblasti psaného slova nedochází k revolucím příliš často, ale 20. století bylo 
svědkem hned dvou: vymizení papíru z korespondence a nástup marketingu 
v nakladatelském průmyslu. Denis Theriault a David Foenkinos se každý ze své 
perspektivy potýkají s následky těchto procesů: neviditelností „autora“ a „čte-
náře“. Moderuje Jovanka Šotolová. 

Pátek 11. 05. 2018, 14:00 – 14:50 
SÁL KOMIKSŮ – Pravé křídlo 
Reinhard Kleist
Německý komiksový autor Reinhard Kleist prezentuje průřez svou tvorbou. Mo-
deruje Tomáš Chlud. Pořad je součástí literárního programu Das Buch – prezen-
tace německy psané literatury Německa, Rakouska a Švýcarska. 

Pátek 11. 05. 2018, 15:00 – 15:45 
FÓRUM KOMIKSOVÝCH AUTORŮ – Pravé křídlo (balkon vpravo) 
Richard Klíčník: Argomiks – komiksy z Arga
Nakladatelství Argo založilo v loňském roce edici Argomiks a začalo se věno-
vat komiksové produkci. Stihlo od té doby vydat více než dvacet komiksů a při-
pravuje celou řadu dalších. Pokud vás zajímají plány do budoucna, přijďte se 
s nimi seznámit.

Pátek 11. 05. 2018, 15:00 – 15:30 
S119 – Střední hala  
Autogramiáda Reinharda Kleista
Autogramiáda německého autora Reinharda Kleista ke knize „Nick Cave, Mercy 
on me“. Pořad je součástí literárního programu Das Buch – prezentace německy 
psané literatury Německa, Rakouska a Švýcarska. 
 
Pátek 11. 05. 2018, 15:45 – 16:30 
FÓRUM KOMIKSOVÝCH AUTORŮ – Pravé křídlo (balkon vpravo)  
Jan Novák a Jaromír 99: Zatím dobrý
Nový komiks vzniká podle skvělého románu Jana Nováka oceněného Magnesií 
literou za nejlepší prózu. Kontroverzní příběh rodiny Mašínovy je průvodcem 
dějinami Československa 20. století. Po úspěchu komiksu „Zátopek“ přichází na 
řadu komiksové zpracování této skvělé knihy, která vychází na podzim tohoto 
roku. Autoři vás zasvětí do tvůrčího procesu. Moderuje Richard Klíčník 

Pátek 11. 05. 2018, 16:30 – 17:00 
FÓRUM KOMIKSOVÝCH AUTORŮ – Pravé křídlo (balkon vpravo)  
Mikuláš Podprocký: Divočina – postkatastrofický komiksový hit
Slovenský výtvarník Mikuláš Podprocký vydal na přelomu roku druhé pokračo-
vání svého skvělého komiksu „Divočina“. Ten je na české scéně naprostým zje-
vením díky svojí dynamické kresbě i schopnosti napsat kvalitní scénář. Zvířata 
proti lidem! Boj o přežití začíná. Moderuje Richard Klíčník. 

Pátek 11. 05. 2018, 17:00 – 17:50 
PAVILON ROSTEME S KNIHOU – Prostor před Průmyslovým palácem  
Reinhard Kleist a Argokapela hrají Nicka Cavea
Live Drawing Concert – německý komiksový autor Reinhard Kleist kreslí a Ar-
gokapela hraje Nicka Cavea. Pořad je součástí literárního programu Das Buch – 
prezentace německy psané literatury Německa, Rakouska a Švýcarska. 

Pátek 11. 05. 2018, 17:00 – 17:50 
SÁL KOMIKSŮ – Pravé křídlo 
Catel a Bocquet: Josephina Bakerová a Kiki
Francouzští autoři představí již svůj druhý komiks v češtině, který právě vyšel 
v Argu. Josephine Bakerové bylo dvacet let, když se objevila v Paříži. Během 
jedné noci se z americké tanečnice stal idol. Fascinovala Picassa, Cocteaua, Le 
Corbusiera i Simenona. Ve třicátých letech se z ní stala první černošská hvězda 
světového věhlasu, od Buenos Aires po Vídeň, od Alexandrie po Londýn. Podobně 
jako v případě komiksu Kiki z Montparnassu jde o příběh silné ženy vyprávěný 
svižnou komiksovou formou s mohutným poznámkovým aparátem. Přijďte se 
autorů zeptat, jak se takové knihy tvoří.

Pátek 11. 05. 2018, 18:00 – 18:50 
AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo 
Václava Jandečková: Falešné hranice: Akce Kámen. Oběti a tvůrci nejuta-
jovanějších zločinů StB 1948 – 1951
Příběhy akce „Kámen“ 1948–1951 odkrývají doposud téměř neznámou nezákon-
nou činnost Státní bezpečnosti na přelomu 40. a 50. let 20. století. Autorka na 
deseti osobitých příkladech vypráví příběh účastníků i zákulisí zákeřných zlo-
činů, které spočívaly v organizování pastí pro předem vytipované oběti vypro-
vokované k útěku z Československa.

Sobota 12. 05. 2018, 13:00 – 14:00  
PEN KLUBOVNA – Pravé křídlo (balkon vpravo)  
Václava Jandečková: Kauza Jan Masaryk
Nová fakta a okolnosti zahájení vyšetřování nevyjasněné smrti. Konfrontací vel-
kého množství nepublikovaných a kupodivu téměř nevyužitých archiválií nabízí 
překvapivě nový pohled na celý případ a neznámá fakta, jež zasluhují pozornost. 
Policie případ znovu otevřela.

Sobota 12. 05. 2018, 13:00 – 13:50 
SÁL KOMIKSŮ – Pravé křídlo 
Zdeněk Ležák a Michal Kocián: komiksy Tři králové a Stopa legionáře I a II
Josef Balabán, Josef Mašín a Václav Morávek, tři českoslovenští důstojníci, kteří 
snad nejvýrazněji zasáhli do českého domácího odboje v první polovině druhé 
světové války. Kniha „Tři králové“ přináší stostránkový komiks mapující jejich 
osudy. 

Sobota 12. 05. 2018, 15:00 – 15:50 
SÁL KOMIKSŮ – Pravé křídlo  
Totální nasazení
Tři komiksové příběhy podle skutečných událostí. Tři příběhy žen, které se ni-
kdy nesetkaly, a přece jejich životy spojuje podobná zkušenost – pracovní lágr. 
Komiks projektu Paměti národa přijdou v diskusi představit scénáristé Tomáš 
Hodan a Ondřej Nezbeda a výtvarníci Petra Josefina Stibitzová, Karel Osoha 
a Tomáš Kučerovský. 

Sobota 12. 05. 2018, 15:30 
S101 – Střední hala 
Autogramiáda Elżbiety Cherezińské
Přeneste se do raného středověku s autorkou historického detektivního románu 
„Hra o kosti“ a v doprovodu kapely Euphorica! Ve spolupráci s nakladatelstvím 
Argo. 

Sobota 12. 05. 2018, 16:00 – 16:50 
LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo 
Troll
Čoraz nástojčivejší problém internetového trollingu, falošných online identít 
a šírenia tzv. „fake news“ je v centre pozornosti najnovšieho románu Michala 
Hvoreckého, v ktorom prijme mladý muž lákavú ponuku stať sa plateným inter-
netovým trolom, no rýchlo zistí, že vo vojne príbehov niet víťazov.

Sobota 12. 05. 2018, 16:00 – 16:50 
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo (balkon vlevo) 
Čtivé dějiny: od historického románu ke komiksu
Jak zůstat věrný historickým faktům a vyprávět zároveň zajímavý příběh? Disku-
tují Elżbieta Cherezińská, jedna z nejpopulárnějších autorek historických románů 
v Polsku, které vyšla česky kniha „Hra o kosti“ (Argo 2017), a Zdeněk Ležák, autor 
historických komiksů a šéfredaktor časopisu ABC.

Sobota 12. 05. 2018, 16:00 – 17:00 
FANTASY & SCI-FI – Pravé křídlo  
Osudný konvoj Františka Novotného
Zúčastněte se autorského pořadu o vzniku knihy „Osudný konvoj“. Námořní ka-
pitán a spisovatel František Novotný vypráví nejen své vlastní mořské příběhy, 
ale i příběh své knihy. Ruská loď Oněga, záhadný stolní orloj a neznámá kráska. 
Co víc si přát? Moderuje Richard Klíčník. 

Sobota 12. 05. 2018, 16:00 – 16:50 
LAPIDÁRIUM NÁRODNÍHO MUZEA – VELKÝ SÁL Výstaviště Praha Holešo-
vice  
Thriller jako literární žánr
Nejoblíbenějším literárním žánrem současnosti je thriller. Někdy ale bývá kriti-
zován coby žánr právě jen oblíbený, a nikoliv literární. Není to ale jen přehlíživé 
pozérství? Nesdělují thrillery to samé, co všechna ostatní literatura jen s použi-
tím jiných nástrojů? Účinkují: Robin Cook, Dror Mišani a Jozef Karika. 

Sobota 12. 05. 2018, 18:00 – 18:50 
KOMORNÍ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)  
Tři nad třicet – Pech, Vrba, Pánek (Magnesia Litera za prózu)
Tři nadějní autoři, tři naprosto odlišné styly. Miroslav Pech, Michal Vrba a Josef 
Pánek rok po debutu aneb Jak se píše druhá kniha. Nástrahy formou dotazů 
klade Martin Svoboda. 

Neděle 13. 05. 2018, 12:00 – 12:50 
LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo 
Beseda s Drorem Mišanim
Izraelský překladatel, redaktor a autor netradičních detektivek se objevil na lite-
rární scéně po mnoha letech, kdy učil na telavivské univerzitě právě o postavě de-
tektiva, jejím původu a významu. Svého neobvyklého detektiva Avrama Avrama, 
se kterým debutoval v bestselleru Případ pohřešovaného (byl přeložen do více 
než 15 jazyků a česky vyšel v roce 2016), umístil do netradičního prostředí – tento 
román totiž vyšetřuje i samy možnosti a omezení celého žánru. S izraelským 
bohemistou Pierrem Pe’erem Friedmannem bude hovořit o své tvorbě, o roli 
detektivek v společnosti a o úspěších či selháních nejznámějších literárních de-
tektivů. Jeho druhý román Možnost násilí vychází u příležitosti jeho návštěvy 
v Praze. 

Neděle 13. 05. 2018, 13:00 – 13:50 
PAVILON ROSTEME S KNIHOU – Prostor před Průmyslovým palácem 
Jak vznikl film – prezentace knihy s dílnou pro děti
Výlet do světa filmové archeologie pro malé i velké. Moderátor Jirka a autorka 
Tereza vysvětlí, co vše se muselo stát, než vznikl první celovečerní animovaný 
film. V dílně si pak vyzkoušíte, jak snadné je vyrobit některé z vynálezů, které 
filmu předcházely.

Neděle 13. 05. 2018, 13:00 
S201 – Střední hala 
Dror Mišani – autogramiáda 
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Komiks – 
téma 
Světa knihy

Argo vás zve 

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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ALEJANDRO JODOROWSKY, 
MOEBIUS
Šílená ze Sacré-Coeur 
Přeložil Richard Podaný, 598 Kč

Nejosobnější komiks Alejandra 
Jodorovskyho vychází česky. Pro Alaina 
Mangela, emeritního profesora ze 
Sorbonny, sex ztratil veškerý živočišný 

význam a stal se zdrojem posvátné energie. Začal se oblékat 
do fi alové, která je barvou spirituální otevřenosti, a skoncoval 
jednou provždy s erekcí. Alain Mangel vyráží za neslýchaným 
dobrodružstvím za hranicemi morálky a zdravého rozumu 
a jeho průvodkyní bude právě Šílená od Sacré-Coeur...

MOEBIUS
Svět Edeny
Přeložil Richard Podaný, 948 Kč

Moebius (vlastním jménem Jean 
Giraud) byl jednou z nejjasnějších 
hvězd francouzského komiksu, jestli 
ne tou nejjasnější vůbec. Mnoho 
děl vytvořil ve spolupráci s jinými 
významnými osobnostmi, méně jich 
je zcela autorskými díly. Sem kromě 
přelomového cyklu Arzach patří právě 

Svět Edeny, který se paradoxně vyvinul z krátkého dílka 
objednaného jako reklamní komiks pro automobilku Citroën. 

THIBAULT DAMOUR, 
MATHIEU BURNIAT
Záhady kvantového světa 
Přeložil Ondřej Hrách, 398 Kč

Je tu komiks, který vám objasní 
základy kvantové fyziky!
Vydejte se společně s dobrodruhem 
Bobem a jeho psem Rickem na 

výpravu po záhadách kvantového světa! Kvantová fyzika je 
přítomná ve všem, co nás obklopuje – od obřích galaxií po 
nepostřehnutelně drobné atomy –, avšak její poznatky o světě 
kolem nás se výrazně liší od toho, co obyčejně zažíváme 
a pozorujeme. Jak je například možné, že v kvantovém světě se 
částice mohou nacházet současně na několika místech a kočka 
může být zároveň živá i mrtvá?

REINHARD KLEIST
Nick Cave, Mercy On Me
Přeložila Alena Pokorná, 498 Kč

Zpěvák. Hudební skladatel. Textař. 
Herec. Spisovatel. A především kultovní 
postava světové kultury. Tím vším 
je Nick Cave, rozervanec a současně 
workoholik, člověk posedlý až 
manickou potřebou tvořit. Německý 

kreslíř Reinhard Kleist, mistr životopisného komiksu (v Argu 
už vyšly jeho knihy Boxer, Johnny Cash, I see a darkness, Sen 
o olympiádě), vytvořil ve své dosud nejobsáhlejší biografi i 
strhující panorama nespoutanosti i závislosti, vášně i zkázy, 
lásky i smrti a již poněkolikáté prokázal, že umí překročit 
hranice běžného komiksu. 

DROR MIŠANI
Možné násilí
Přeložil Jindřich Vacek, 298 Kč

Komisař Avraham Avraham se vrací 
z dlouhé dovolené v Belgii a hned 
po příjezdu vyslechne projev nového 
velitele, který si klade ctižádostivý cíl: 
vytvořit oblasti, kde není možné násilí. 
Události tomu však nepřejí: v blízkosti 
mateřské školky se najde kufr 

s atrapou výbušného zařízení a krátce po propuštění jediného 
podezřelého dojde k brutálnímu útoku na ředitelku školky. 
A jako by toho nebylo dost, při vyšetřování se zjistí, že kamsi 
zmizela matka jednoho z žáků školky. Jsme snad na stopě 
další rodinné tragédie, s jakou jsme se setkali už v Případu 
pohřešovaného?

Izrael – 
hlavní host 
Světa knihy 2018

CATEL, JOSÉ-LUIS 
BOCQUET
Josephine Bakerová
Přeložila Markét Krušinová, 498 Kč

Komiksová biografi e slavné tanečnice. 
Josefíně Bakerové bylo dvacet let, 
když se objevila v Paříži. Během jedné 
noci se z americké tanečnice stal idol. 
Fascinovala Picassa, Cocteaua, Le 

Corbusiera i Simenona. Ve třicátých letech se z ní stala první 
černošská hvězda světového věhlasu, od Buenos Aires po 
Vídeň, od Alexandrie po Londýn. Po válce, kdy se angažovala 
ve francouzském odboji, se rozhodla bojovat proti rasové 
segregaci. V padesátých letech adoptovala na svém zámečku 
v Milandes dvanáct sirotků různé pleti. O lásce a svobodě 
zpívala až do svého posledního vydechnutí. 
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