
Dějiny nám ukazují Stalina jako Leninova korunního prince, 

který po něm převzal vládu nad Sovětským svazem a 

udržel si ji až do konce svého života. Pravdou ale je, že 

Stalin si tuto pozici mezi ostatními bolševiky musel 

vybojovat. Kdyby selhal, možná by jej některý z jeho 

soudruhů popravil, jako to sám Stalin dělal jim. V počátcích 

využil toho, že konkurenti podceňovali jeho inteligenci. 

Než odhalili jeho plány, už byli lapeni v pavučině 

Stalinových intrik a nezmohli se na odpor. Stalin se brzy 

ukázal jako nejkrutější totalitní diktátor 20. století. Nová komiksová kniha ho 

ukazuje i po lidské stránce. S lehkou nadsázkou sleduje Stalinovy osudy od roku 

1917 až po jeho smrt v roce 1953 a zároveň s tím i politické dějiny tehdejšího 

bolševického Ruska. 

 

 

Naprostá klasika japonského komiksu v podání "boha 

mangy", Osamua Tezuky! Píše se srpen 1936. Na 

berlínských olympijských hrách dojde k události, která 

nezvratně spojí osudy tří lidí. Syna židovského pekaře, 

který žije v Japonsku. Jeho přítele, jediného syna 

německého konzula. A pak vůdce mocné říše, který se 

právě chystá rozpoutat tu nejstrašnější válku v historii. 

Nemají společného vlastně vůbec nic, jenom jméno, které mají všichni tři stejné: 

Adolf. 

 

Tokijský ghúl je temný a atmosférický mix hororu a 

mafiánky. Hrdina se má stát svačinou jedné ghúlky, 

jenže díky souhře okolností ghúlka umírá, on je těžce 

zraněný... a aby přežil, jsou mu transplantovány 

orgány mrtvého monstra. Najednou se jeho život 

prudce změní, není schopný jíst normální jídlo a 

postupně proniká do světa, ve kterém žijí ghúlové 

živící se lidmi a brutální policejní organizace, které 

po nich jdou. 

 



První část strhující knižní série od Neala Shustermana, 

autora čtenářského hitu Bez šance. Ve světě budoucnosti 

lidstvo zvítězilo nad nemocemi, stárnutím a nakonec i nad 

smrtí. Nikdo neumírá a Zemi hrozí přelidnění. Jedinými, kdo 

může ukončit život, jsou tak „smrtky“. Dva mladí lidé, Citra 

a Rowan, jsou vybráni, aby se stali učedníky tohoto řemesla 

– což je role, po níž ani jeden z nich netouží. Musí si osvojit 

„umění“ brát život, a přitom mít na paměti, že když se jim 

to nepodaří, mohou vlastní život ztratit. Okolnosti je postaví 

proti sobě a brzy je jasné, že pokud jeden z nich vyhraje, druhý musí zemřít… Za 

dokonalý svět je třeba zaplatit vysokou cenu. 

 

V tomto příběhu čelí Rychlé šípy největší výzvě, s jakou se 

kdy setkaly. Dospějí až k hranici, vedle níž bledne 

i Rozdělovací třída a jejímuž překročení se Jaroslav Foglar 

ve své tvorbě vždy vyhýbal. Přesto není komiks Pavla Čecha 

popřením díla jeho velkého předchůdce – právě naopak, je 

upřímnou foglarovskou poctou a zároveň autonomním 

příběhem, který svět Červenáčka a jeho přátel citlivě 

rozšiřuje o nové barvy a emoce. 

 

 

Ztroskotat, ale jak? Jedinečně ztvárněná kniha Luciena 

Deprijcka rozehrává téma ztroskotání na devatero 

způsobů. Na opuštěných i obydlených ostrovech, 

ostrovech životu nebezpečných, rajských, tropických či 

burácejících větrem se naplňují osudy, končí sny a nabízejí 

se nové šance. 18 ostrovních epizod spolu se sugestivními 

ilustracemi Christiana Schneidera tvoří ucelené umělecké 

dílo. Kniha podněcuje touhu po neznámých světech a 

vypráví o setkání se sebou samým, s lidmi i zásadními otázkami. Povídky plné 

dramatických, tajemných či absurdně komických situací nepostrádají oproti 

klasickým robinsonádám ženské hrdinky a nabourávají zažitá trosečnická klišé. 

Deprijckovy variace existencionálních zkušeností ztroskotání jsou nanejvýš 

originální a hluboce lidské. 



Když vtrhne Rudá armáda do Tibetu, je Tändzin Dordže, 
novic buddhistického kláštera, pověřen misí, která dá jeho 
životu skutečný smysl. V nejtemnější hodině své vlasti má 
překročit strmé štíty Himálají a vynést do bezpečí dva 
starobylé posvátné texty nevyčíslitelné hodnoty a 
nedozírného významu. O půl století později se vědec Matt 
Lester ocitá v podobně zásadní životní situaci. Za 
nevyjasněných okolností je požádán, aby přenesl svůj 
výzkum, jehož výsledky mohou změnit svět, z Londýna do 
Los Angeles. 

Dobrodružné příběhy Tändzina a Matta se odehrávají paralelně, vykazují ale 
zarážející a překvapivá propojení. Tändzinova fyzicky vyčerpávající a odvážná pouť 
přes Himálaje, při které je mu Rudá armáda neustále v patách, se v mnohém 
podobá životní cestě Matta Lestera. I Matt musí překonat řadu traumatizujících 
problémů, jako je vášnivý vztah se snoubenkou Isabellou nebo potíže spojené se 
strmou profesní kariérou. V momentě, kdy Tändzin i Matt v rámci svých příběhů 
čelí konečné katastrofě, se jejich osudy náhle propojí nečekaným a překvapivým 
způsobem, který nás donutí přehodnotit vše, co jsem si o jejich životech do té 
chvíle mysleli. 
 

Autor, někdejší mistr světa v gymnastice, líčí ve své knize 

příběh své ”vnitřní cesty”, která započala jedné noci u 

obyčejného benzínového čerpadla, kde se setkal se svým 

guruem, jemuž dal jméno Sokrates. Předností 

Millmanova vyprávění o nesnadné cestě od pouhého 

vnějšího úspěchu k nalezení sebe sama je autenticky 

vyznívající snaha o zakotvení pomíjivého, každodenního 

života v hodnotách, jež trvají věčně a jsou zdrojem jeho 

smyslu. 

Profesor korejské literatury na Soulské státní univerzitě 

O Se-jong (nar. 1942) se ve své básnické tvorbě snaží 

harmonicky skloubit modernitu s dálnovýchodní 

kulturní tradicí. Živě se zajímá o západní kulturu a 

současně bytostně inklinuje k zenovému buddhismu. V 

jeho díle je patrný kritický vztah k civilizaci, děs z 

odcizení současného člověka a touha po znovunalezení 

jednoty bytí. Jeho poezie vyšla  též v překladu do 

několika cizích jazyků. Sbírku Světlo vyhasnutí, jejíž 



název lze přeložit též jako Světlo nirvány, tvoří šedesát básní, z nichž každá je 

svého druhu kontemplací na téma bytí člověka v přírodě a ve vesmíru . 

 

Po Ťü-i, doposud považovaný za jednu z velkých stálic na 

klenbě klasického čínského básnictví, žil v první polovině 

devátého století. Patří k pozdější generaci než Li Po a Tu Fu a 

možná že právě v tom můžeme hledat klíč k leckterému rysu 

jeho díla. Ten hluboký, skoro bychom řekli metafyzický stesk, 

který je jedním z trvalých základních spodních tónů starých 

čínských básní, v Po Ťü-iových verších jako by se 

objektivizoval, jako by se koncentroval do hmatatelných, 

reálných útrap lidí, hlavně těch, s nimiž se všude setkává a jejichž osud ho 

nepřestává dojímat. Připomíná to pozdní osmnácté století v Evropě a ukazuje, že 

evropský a čínský duch se často pohybovaly po obdobně vymezených drahách. 

Dvojdomost sentimentu a rozumu nachází u Po Ťü-ia výraz v polohách v čínské 

poezii ne zcela běžných, v ironii, určitém verbálním patosu, občasném sklonu 

k moralizování. Postřehneme i určité příbuzenství mezi básníkovým dílem a jeho 

osobností: v jeho silném příklonu k buddhismu nebo třeba v tom, jak starostlivě 

pořádal své verše do sbírek. Mimo to, že tento český výbor doplňuje těch několik 

už vyšlých svazků představujících čínské básnické individuality, dává nám Po Ťü-i 

nahlédnout do strázní čínského života jako žádný jiný básník. 

 

Pro fanoušky knihy Mléko a med od Rupi Kaur.  
 

Láskou ji nespoutáš je sbírkou veršů mladého autora, 
který si získal srdce půl milionu fanoušků na sociální síti 
Instagram. Časopis Teen Vogue ho označil za 
nejzajímavějšího básníka, kterému je třeba věnovat 
pozornost, a magazín Galore za autora, jehož slova si lidé 
nejčastěji tetují na kůži.  
  
Své čtenáře okouzlil upřímností a autenticitou, s jakou 
vystihuje ty nejdrobnější okamžiky. Jeho krátké 
a úsporné verše inspiruje láska, ženská duše, divoká 

příroda a svoboda ve všech jejích podobách. 
 

https://www.knihydobrovsky.cz/mleko-a-med-45063135


Je to knížka, jejíž napsání i vydání trvalo několik let, ale 

čekání se v tomto případě vyplatilo. Krása a poetika Písně 

písní nejlépe vynikne v přebásnění. Kniha Daniela Rause je 

proto parafrází a dává přednost poetickému půvabu a 

srozumitelnosti před věrností původnímu textu. Autorův 

odstup od předlohy vedl paradoxně k oživení krásy Písně 

písní. Motivem přebásnění je snaha vdechnout život do 

poetiky tohoto prastarého textu. Když před vámi najednou 

ožije, zůstanete překvapeni nad jeho aktuálností a barvitostí. Zjistíte, že by mohl 

být klidně napsán na počátku 21.století. K poetické části je doplněn průvodní text. 

Záměrně to není žádná náročná studie, text je psán novinářsky, takže se lehko čte. 


