Vychází Bílá Voda. A Kateřina Tučková sbírá úspěchy i v zahraničí.
Po deseti letech čekání, dvou odkladech termínu vydání, které způsobil
nejprve nedostatek papíru a pak problémy s tiskem, konečně vychází Bílá
Voda Kateřiny Tučkové. Rozsáhlý román o zatím nepříliš tematizovaném
úseku českých dějin, historii ženských řeholních řádů za komunistické
totality a místu žen v katolické církvi, vychází v rekordním prvním nákladu
125 tisíc výtisků. Slavnostní uvedení knihy se odehraje v Praze, Brně i Bílé
Vodě. Autorka však sbírá úspěchy i v zahraničí.
Její kniha Žítkovské bohyně, která patří k nejúspěšnějším českým knihám současnosti a prodalo
se jí už přes 185 tisíc výtisků, totiž budí zájem i u zahraničních nakladatelů. A i na tomto poli
patří mezi nejúspěšnější současné tituly. V překladu vyšla už v 19 jazycích, v následných týdnech
se objeví ještě vydání litevské. V přípravě jsou také překlady do francouzštiny a holandštiny
(vyjdou letos, respektive příští rok). Velmi dobře se překladům Žítkovských bohyní daří zejména
v Itálii (přeložila Laura Angeloni, nakladatelství Keller Editore), kde se kniha nejen dobře
prodává, ale získala také cenu Premio Salerno Libro d’Europa 2018, a v Polsku (přeložila Julia
Różewicz, nakladatelství Afera), kde nakladatelka a překladatelka v jedné osobě připravila již
čtvrté vydání této knihy.
„V těchto dnech se na trh dostává anglické vydání u velkého amerického nakladatele Amazon
Crossing, pro nějž knihu přeložil Andrew Oakland. Vychází pod názvem The Last Goddess. Kniha
má masivní marketingovou podporu, což je u díla současné české autorky naprosto nevídané.
Stejné nakladatelství ostatně loni vydalo Vyhnání Gerty Schnirch (pod názvem Gerta), v překladu
Veronique Firkusny, a obě tato vydání knih v angličtině lze považovat za opravdu solidní úspěch
současné české autorky. Takto se její knihy dostanou doslova do celého světa,“ říká literární
agentka Dana Blatná, která v zahraničí zastupuje Kateřinu Tučkovou i řadu dalších českých
úspěšných autorů.
„Už také pracuji na nabízení novinky Bílá Voda. V tuto chvíli jsou práva prodána do Polska a
Maďarska — tamní vydavatelé knih Kateřiny Tučkové Afera a Kalligram se již rozhodli a ve
vydávání knih této autorky budou pokračovat. Jednání samozřejmě probíhají i v dalších zemích,
včetně USA, ale rozhodně to nebude nic jednoduchého. Kniha má téměř 700 stran, nakladatelé
tak musejí počítat s velkými výdaji zejména na překlad,“ uvedla agentka.
Ode dneška je Bílá Voda k dostání ve všech knihkupectvích. Čtenáři se ale mohou těšit i na
slavnostní uvedení knihy, které se odehraje na třech místech: v Praze (1. června), v Brně
(5. června) a přímo v Bílé Vodě (26. června). Nejvelkolepější uvedení bude v Brně, bude se totiž
jednat o uvedení dvou knih — Bílé Vody Kateřiny Tučkové a zároveň sbírky písňových textů
Jaromíra Švejdíka (Jaromír 99) Mimosezóna. Jaromír Švejdík na akci v Divadle Husa na provázku
vystoupí se svou Letní kapelou, která těsně předtím vydává i nové album.

V případě, že budete mít o nové knihy Kateřiny Tučkové nebo Jaromíra Švejdíka zájem, rád Vám
je poskytnu jako recenzní výtisky či recenzní PDF. Samozřejmě se Vám také pokusím
zprostředkovat kontakt na autory v případě, že byste měli zájem o rozhovory.
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