Prameny Vltavy: detektivní příběh v kulisách temné historie
V kopcích blízko hranic je nalezeno tělo studentky vimperského gymnázia. Oblečena je do
židovského vězeňského mundúru, ačkoli je už sedmdesát let po válce… Pro bulvární
novináře je to tučné sousto, avšak obyvateli vesniček v bývalém pohraničním pásmu
událost silně otřese a vzpomínky na dávná příkoří se začínají znovu ozývat. A ožívají
i legendy o osudech bývalých vězňů, utajovaných fabrikách a pohnuté historii Šumavy.
Ty Petra Klabouchová slýchala už jako dítě, ze Šumavy totiž pochází její rodina.
„Jsou to příběhy, o kterých se dnes dá aspoň něco dohledat, ale abyste vůbec hledat začali, musíte
o tom už něco vědět,“ říká spisovatelka, jejíž nová kniha je zastoupena mezi šestnácti hity
podzimní sezony v rámci Velkého knižního čtvrtku.
„Sama jsem vyrůstala ve Vimperku. S tím krajem jsem spojená silnými kořeny a to, co se dnes
nazývá ‚velkými dějinami‘, pro mě jako pro malou holku bývalo běžným vyprávěním babiček
a dědečků. Někdo z nich ještě pamatoval obsazení pohraničí, válku, odsun, zažili nové osidlování
i hon na Krále Šumavy,“ říká Petra Klabouchová a nastiňuje tak, jaká témata se objeví v nové
knize na pozadí ústředního detektivního příběhu.
Autorka pracuje jako hudební manažerka a v současné době žije v Itálii. V České republice se
však zúčastní akcí spojených právě s Velkým knižním čtvrtkem. Objevila se tedy na setkání
s autory 14. října k pražské Knihovně Václava Havla, odkud se akce moderovaná Petrem Vizinou
vysílala i živě na Facebooku. Dne 21. října se pak podobná akce uskuteční v brněnské Knihovně
Jiřího Mahena od 17 hodin.
V případě, že budete mít o její novou knihu zájem, rád Vám ji poskytnu jako recenzní výtisk či
recenzní PDF. Samozřejmě se Vám také pokusím zprostředkovat kontakt na autorku v případě,
že byste měli zájem o rozhovor.
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