
 
  
 
 

 

 

Démon ze sídliště čtenáře zavede na předměstí Tábora. 

Vychází nová kniha o hledání sama sebe v období dopívání. Iva Hadj Moussa v ní popisuje 

svět očima šestnáctiletého Šimona, který tráví čas v nudném a pokryteckém světě 

dospělých a zoufale touží po úniku z reality. Spolu s kamarády z blackmetalové kapely 

potká jednou v hospodě tajemného Sorata. Společně se pokusí na hřbitově vyvolat ducha 

zemřelé dívky. A to uvede do pohybu i další události.  

 

Kniha je plná barvitých popisů temného období dospívání, kdy se člověk musí vůči lecčemu ve 

svém okolí vymezit, zároveň ale hledá to, k čemu se chce přimknout, a neustále na sobě 

nevědomky pracuje. Je to období, které má obrovský vliv na to, jaký bude člověk v budoucnosti. 

„Snažila jsem se při psaní tak trochu vcítit do sebe, když mi bylo šestnáct let. Když si někdy 

pročítám staré deníky, které jsem si v pubertě psala, nestačím zírat, jak jsem byla na všechno 

naštvaná. Nejen na okolí, ale i sama na sebe. Nebyla jsem tak vulgární, jako je můj hrdina Šimon, 

ale občas to ze mě taky pěkně vytrysklo,“ přiznává spisovatelka.  

 

Říká, že stejně jako práce na předchozí knize Šalina do stanice touha pro ni bylo i psaní Démona 

ze sídliště radostí. „Jiné to ale bylo v tom, že práce na něm byla hodně intenzivní, napsala jsem ho 

během dvou měsíců. Do psaní jsem se opravdu ponořila a byly dny, kdy jsem „jela“ i hodiny bez 

přestávky, což je vzhledem k mé obvyklé roztěkanosti docela výkon. A pokud bych měla obě 

knížky porovnat, Démon ze sídliště se přece jenom dotýká temnějších věcí. Když mi to chvilkami 

přišlo až moc ponuré, snažila jsem se to trochu odlehčit,“ vysvětluje Iva Hadj Moussa. 

 

Její nový příběh se odehrává na předměstí Tábora, který osobně poznala při cestách na střední 

školu, kterou vystudovala ve Veselí nad Lužnicí. „Hlavní hrdina nemá to město moc rád, přijde 

mu maloměstské a nudné. To zhruba odpovídá mé tehdejší představě téměř o všem: v šestnácti 

mi taky skoro všechno připadalo maloměstské, povrchní a nanicovaté,“ dodává.  

 

V případě, že budete mít o knihu zájem, rád Vám ji poskytnu jako recenzní výtisky či recenzní 

PDF. Samozřejmě se Vám také pokusím zprostředkovat kontakt v případě, že byste měli zájem 

o rozhovor s autorkou. 

  

Za nakladatelství Host s díky za spolupráci, 

 

 

Radek Štěpánek 
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