
Velká Žižkova biografie z dílny respektovaného znalce husitské 

doby představuje táborského hejtmana v netradičním světle. 

Příběh nejslavnějšího českého vojevůdce se odehrává na pozadí 

barvitého dějinného panoramatu, jež pomáhá porozumět 

Žižkovu vnitřnímu světu a motivaci jeho činů.  

Žižkův nový životopis vychází u příležitosti 600. výročí výbuchu 

husitské revoluce a napravuje bilanci české historiografie, jež po 

tetralogii Františka Šmahela nepřišla s fundovaným vědeckým 

dílem na toto vzrušující téma již půl století. 

 

 

 

Rozsáhlý román inspirovaný autorčinými pobyty v Číně. Český 

podnikatel, jeho manželka a dospívající dcera, ruský diplomat, 

francouzský literát, studentka kaligrafie, kuchař a řada dalších 

hrdinů. A jejich rodinná traumata, krize středního věku, vyhoření 

nebo puberta. Poutníci a cestovatelé, kteří odjeli do Číny, aby si 

uklidili ve svém životě, ale jejich svět se dál rozpadá. Něco 

nenávratně ztrácejí a sami nejsou s to to pochopit. Hledají pevný 

bod v minulém životě, ale nevědí, na co si vzpomenout. A tak jako 

v jejich soukromých příbězích dochází k dramatickému zlomu, 

něco podstatného se láme a mění v osudech nás všech. Starý svět 

Evropy končí a nikdo netuší, co začíná. A tak jako každá z postav 

románu zažije mezní situaci jako existenciální a osobní zkušenost, prožíváme „hodinu z 

olova“ také všichni společně. Lidé se stahují do sebe a začíná éra rezignované apatie, 

demoralizace, éra šedivé totalitně konzumní každodennosti. Ale stále ještě existuje čin. 

Jenom je důležité sledovat znamení. 

 

Tento román se vrací do Japonska těsně po druhé světové válce. 

Hlavní postavou je malíř Masudži Ono, který dal ve 30. letech svůj 

talent do služeb japonské militaristické propagandy. Svého 

nejlepšího žáka udal na policii jako ideologicky nespolehlivého. 

Měl by se možná za své minulé činy „omluvit“ sebevraždou, avšak 

malířova fasáda dlouho nejeví žádné známky trhlin. Pohled do 

nitra člověka, jenž se lidsky i umělecky propůjčil totalitnímu 

režimu a přežil jeho pád. 



Peggy je osm let, když ji otec James odveze z Londýna, kde dosud 

žila, do polorozbořené chaty v lesích a řekne jí, že to bude od této 

chvíle jejich domov, protože svět byl zničen a všichni ostatní jsou 

mrtví. Peggy, zbavená všeho, co do té chvíle považovala za jisté, se 

musí naučit spoléhat sama na sebe a na svou fantazii… a nakonec i 

rozplést celé tajemství jejich útěku a vrátit se k matce, kterou 

považovala za ztracenou. Ani tím však příběh nekončí, protože jak 

Peggy, tak její matka skrývají ještě další tajemství. 

 

 

 

Prašinu sevřel mráz, neobydlené ulice jsou zaváté sněhem. Od 

prvního dobrodružství Jirky a En uplynulo několik měsíců, přímo v 

tajemné čtvrti si vybudovali klubovnu zvanou Doupě a objevili 

prašinskou část Krchleby, ze které přichází hrozba pro celé město. 

Přesto se zdá, že jejich přátelství slábne. Na koho se ještě mohou 

spolehnout, když i oni dva před sebou mají tajnosti? Pod ocelovým 

nebem se odehraje strhující příběh, který vyvede z omylu všechny, 

kdo si mysleli, že na Prašině může nastat klid. Působivé ilustrace 

odhalí nová zákoutí a tajné stezky křižující záhadnou pražskou čtvrť. 

 
 

Krásná Holanďanka, pohledný Palestinec, mladá anglická herečka. 

Co mají společného s teroristickým útokem na izraelského úředníka 

v Německu? Děsivé důsledky. Charlie je najata izraelskou tajnou 

službou, aby se vydávala za propalestinskou aktivistku a milenku 

bratra nebezpečného teroristy. Počíná si ve své roli tak dobře, že 

nakonec už neví, komu být loajální a koho zradit. Čím víc se ponořuje 

do své role, tím víc jí hrozí, že z ní zcela vypadne. Přestože román 

vznikl v roce 1983, jeho výpověď je stále platná a veskrze současná. 

Autor se soustředí především na izraelskou výzvědnou službu a její 

metody, ale ty jsou kolikrát tak špinavé, že ho nelze podezřívat z 

toho, že by stranil některému z opozičních táborů tohoto blízkovýchodního konfliktu. V 

roce 1984 vznikl podle knihy film s Diane Keatonovou v hlavní roli. V roce 2018 odvysílala 

televize BBC stejnojmenný seriál, který režíroval Park Chan-wook. John Le Carré (1931), 

autor více než pětadvaceti knih, patří k žijícím klasikům špionážního žánru. Jeho příběhy 

jsou inspirovány dlouholetou praxí u britské výzvědné služby, nuceně ukončenou po aféře 

s dvojitým agentem Philbym. Nejde v nich o barvitý děj, ale o hru nervů, plíživou atmosféru 

a rafinovaný způsob, jak jeden agent napálí druhého.  

„Neodolatelná kniha… Hrdinka Charlie je ultimativní dvojitý agent.“ – The New York Times 



 

Chilan Roberto Bolaño (1953–2003), básník a prozaik, je v 

současnosti zřejmě nejvýraznější postavou latinskoamerické 

literatury. V této knize vypráví příběh dvou „divokých detektivů“, 

básníků-desperátů Artura Belana a Odyssea Limy a jejich přátel, 

umělců a stoupenců „žaludečního realismu neboli žaludného či 

záludného realismu, někdy též bludrealismu“, kteří se vydávají po 

stopách tajemné básnířky Cesáreji Tinajerové. Hledání – iniciační 

cesta, bildungsroman, citová výchova – trvá dvacet let, od roku 

1976 do roku 1996, a prostřednictvím množství postav se 

rozvětvuje do změti podivných, někdy neukončených příběhů, 

tvořících „totální“ román, kde se dá najít úplně všechno: lásky, smrti a vraždy, blázince a 

univerzity, zmizení a objevování, literatura i život. Dějištěm je Mexiko (kde Bolaño 

vyrůstal), Nikaragua, USA, Francie, Španělsko, Rakousko, Izrael, Afrika. 

 

V tomhle světě se už od středověku zvířata domáhají a domohla 

svých práv, protože prokázala stejnou inteligenci a city jako lidé. 

Komiksů s antropomorfními zvířaty je hodně, ale těch, ve kterých 

taková zvířata nejen žijí promíšeně s lidmi, ale kde se také řeší 

problémy z podobného soužití plynoucí, je už mnohem méně. 

Jack Wolfgang je elegantní vlk, ale co víc, je také špion – a jeho 

krytím je osobnost kulinárního kritika (protože v tomhle světě se 

samozřejmě už zvířata nejedí!, takže otázka, co jíst jiného, se stala 

tou hlavní). Někteří zvláštní agenti jsou prostě ještě zvláštnější než 

ostatní! Thriller z paralelního světa? Noirová detektivka či špionážní příběh? 

Ezopovská bajka? Možná to všechno, ale hlavně působivý příběh s výtečnou kresbou a 

nápaditým koloringem. 

 

Představte si, že žijete docela normální život, máte staršího bratra, 

kterého obdivujete, bezva kamarádku, prima rodiče. Chodíte do 

školy, koukáte na americké filmy, rádi zpíváte a sníte o tom, že z 

vás jednou bude slavná herečka. A náhle se všechno změní. 

Dvanáctiletá Jude musí opustit svůj domov. V její zemi se rozhořela 

válka a ona i její těhotná maminka odjíždějí přes oceán za strýcem. 

Filmy hrdinku na život v Americe nepřipravily - všechno je tu moc 

rychlé a hlučné. Jude si musí zvyknout na novou školu, na věčný 

strach o příbuzné doma v Sýrii i na novou identitu imigrantky ze 

Středního východu. Ale život jí přinese i jiná, příjemnější 

překvapení – nové kamarády a taky konkurz na roli v muzikálu. Možná je Amerika místo, 

kde Jude může být taková, jaká opravdu je… 



 

Slunečního světla ubývá. Bohové opustili zemi a ztemnělou 

krajinou se plíží běsové. Vprostřed hvozdů se v osamocených 

chýších a osadách skrývají poslední lidé. Před spáry démonů je 

chrání chatrné hradby nebo bariéry z kouzel. Kruté časy zde 

přečkává i lovec Mladen a dívka Dobrava, kterou vychoval starý 

čaroděj. Oba mladí lidé ještě netuší, že je jim předurčeno se setkat. 

V zemi, kde je člověk ohroženým druhem, budou muset přežít – a 

vydobýt si místo na světě nejen pro sebe. Dočkají se pomoci, nebo 

zůstanou ve své válce osamoceni? Příběh Běsi z temného hvozdu 

se vrací desítky let před události v Ospalé slovanské díře. Kruh se 

uzavírá. 

 

Po tragickém ztroskotání japonské nákladní lodi Tsimtsum, 

převážející bývalého ředitele zoo s rodinou i jeho zvířata z Indie do 

Kanady, se na rozbouřené hladině Tichého oceánu pohupuje 

osamělý záchranný člun. Posádka člunu se skládá z hyeny skvrnité, 

zebry (se zlomenou nohou), samice orangutana Bublinky, 

dvoumetrákového bengálského tygra – a šestnáctiletého indického 

chlapce jménem Pí. Kulisy jsou připravené pro jeden z 

nejpozoruhodnějších anglosaských románů současnosti. Román Pí 

a jeho život (Life of Pi, 2001) kanadského spisovatele Yanna Martela 

(*1963) je formativní dílo plné ohromující imaginace. Inteligentní humor, neustálá 

konfrontace člověka a jeho náboženských vyznání se světem zvířat, mytologický rozměr a 

působivé poselství románu těší a okouzlují čtenáře na celém světě. Promyšlená struktura, 

překvapivý konec a neobvyklá šířka záběru navíc zaručují, že se ke knize budete chtít 

znovu a znovu vracet. Kniha, ověnčená několika cenami včetně britské Man Booker Prize, 

byla přeložena do více než čtyřiceti jazyků. 

 

Po „existenciálních westernech“ Všichni krásní koně (č. 1995) a 

Hranice (č. 1997) vydal americký spisovatel Cormac McCarthy v r. 

2005 své další románové dílo – Tahle země není pro starý, 

žánrově označované za „morální thriller“. Jeden muž najde 

šťastnou náhodou na poušti v kabele pohádkovou hotovost, 

výsledek války drogových gangů. Od té chvíle ho i s jeho 

manželkou, která se odjede skrýt ke své matce, začne 

pronásledovat ten, kterému peníze patřily, a všem třem je na 

stopě celkem stoicky uvažující šerif – těm dvěma chce život zachránit, třetího dopadnout. 

Netradiční detektivní příběh ve stylu „noir“ z texasko-mexické hranice se ve svém průběhu 

plní policistovými meditacemi na téma láska, krev a občanská povinnost.  



 

Co se stane, když nutí venkovská rodina dceru (Na střední! Ta ostuda!) 

dodržovat hloupé tradice spojené s něčím tak starobylým jako folkor 

a obřady? Vykřičí nespokojenost do světa… a dojde k tomu, co si přála: 

vymění si tělo s někým jiným. Jak se vyrovná s rolí bezstarostného 

velkoměstského kluka? A on s nečekanými povinnostmi? V příběhu 

plném setkávání a míjení není nic jednoduché. Dokážou překonat 

osud, čas i vesmír a najít jeden druhého? 

 

Představte si, že je vám devět a těšíte se na narozeninový citronový 

piškot s čokoládou, ale místo citronů z něj najednou cítíte zoufalou 

samotu své maminky. Že je vám dvanáct a z chuti maminčiny večeře 

poznáte, že je tatínkovi nevěrná. Že je vám dvacet a z vlastnoručně 

připravené večeře cítíte továrnu... Pro mladičkou Rose se její 

neobyčejné nadání ochutnávat emoce těch, kteří jídlo připravili, stane 

utrpením, s nímž se musí naučit žít. Stejně jako s poznáním, že nikdo 

v její rodině není takový, jak se navenek jeví.  

 

Kell je jedním z posledních Cestovatelů, výjimečných mágů, kteří 

dokážou cestovat mezi paralelními světy. Oficiálně je Rudým 

Cestovatelem, velvyslancem a adoptovaným princem Rudého 

Londýna, který vyřizuje každý měsíc korespondenci mezi vládci 

jednotlivých Londýnů. Neoficiálně je pašerákem využívajícím těch, 

kteří jsou ochotní zaplatit i za pouhé zahlédnutí světa, do kterého se 

nikdy nepodívají. Tenhle nebezpečný koníček mu však vynese 

obvinění z velezrady. Při útěku do Šedého Londýna se zaplete s Delilou 

Bardovou, zlodějkou s opravdu velkými ambicemi. Okrade ho, 

zachrání před nebezpečným nepřítelem a využije ho na cestě za svým „pořádným 

dobrodružstvím“. Jenže nebezpečná magie je začne dohánět a zrada číhá na každém rohu. 

 

Baletky mají dvě tváře. Tu přední, usměvavou a dokonalou, kterou vidí 

publikum. A pak tu odvrácenou, když zmizí za oponou, předpisový 

úsměv jim spadne a tvář se zkřiví do ztrhaného šklebu, protože se 

dusí. Při tanci totiž nemůžou dýchat pusou. Třeští oči a lapají po dechu. 

Kdyby baletky někdo takhle nafilmoval, byla by to přehlídka utrpení. K 

tomu jsou ale trénované. Tak jako hlavní hrdinka tohoto příběhu. 

Každý den zažívá baletní dril jako v armádě a do toho poznává klubový 

život v Praze. Její sen stát se baletkou a tančit ve Zlaté kapličce se mění 

v noční můru.  



Román o klukovi, jemuž se mísí minulost a přítomnost. Po záhadné 

smrti své mámy vyrůstá u strýčka uprostřed hor, nad spletí 

tajemných podzemních chodeb. Vyrůstá v místě, které je po staletí 

vydáno všanc nebezpečím všeho druhu. Radost ze života ale nezabily 

ani dávné války, ani revoluce. Není nakonec stejně největší hrozbou 

dospívání? Kdy nám svět dospělých už nikdy nemůže lhát?  

 

 

Muž, kterému straka ukradla jméno, tváře mizející v mlze, tajemné 

tělo za koupelnovou zdí a porouchaný automat na kávu jako příčina 

námořní katastrofy – ale též neschopnost sdělit svým nejbližším 

vlastní pocity, dětské křivdy zažrané pod kůží, rozchody visící jako 

těžký mrak nad letními dny, strach z otevřených dveří a šmátrání po 

autenticitě protékající mezi prsty. Bukové listí, zvířecí hřbitůvky a 

hvězdy na konci světa. Prozaický debut Vratislava Kadlece nabízí 

sedmnáct povídek různé délky a rozmanité formy, v nichž jako by se 

potkával Karel Michal a jeho Bubáci pro všední den s texty Jorge Luise 

Borgese. Jednotlivé povídky ohmatávají různé podoby hranic, nejasné prahy v nás i kolem 

nás a životní mezníky, po jejichž překročení není návratu. Postavy povídek se často ocitají 

v neveselých situacích, vyprávění však nechybí místy potemnělý, jindy zas jasnější humor. 

Humor vyvstává ve chvílích, kdy si uvědomujeme chybu, která – řečeno s Aristotelem – 

nebolí. I práh bolestivosti je ovšem velmi nejasné a proměnlivé povahy. 

 

Podtitul nelže: Lov vzácného druhu severského žraloka popisuje 

živým reportážním stylem jedna z linií textu. Do mírně ztřeštěného 

podniku se pustili dva dobří přátelé, autor a Hugo Aasjord, velmi 

dobrý malíř moře, působící na rodných Lofotech. Do líčení jejich 

trampot vstupuje vyprávění o námořnících, o lodích (místní o nich 

mluví s láskou, skoro jako o členech rodiny), jindy zase úvahy o vztahu 

člověka k přírodním živlům nebo fakty nabité, avšak strhující pasáže 

ze základů ichtyologie, oceánografie a hydrologie. Literární kritika v 

Norsku i ve světě knihu přivítala s nadšením, i když jí jisté potíže 

působilo určení žánru: kniha nabízí směs eseje, reportáže a odborného výkladu s prvky 

krásné literatury, a to nejen kvůli citacím z Rimbauda, Melvilla a Poea. Morten Stroksnes 

dokáže o moři psát zcela věcně, avšak moře bezmezně miluje, a proto ví: „Moře se bez 

nás docela dobře obejde, my bez něj nikoli.“ 



 

Český dědeček-světoběžník a jeho jihoamerický indiánský vnuk se 

poprvé po sto letech setkávají prostřednictvím této zvláštní knihy a 

vyprávějí si navzájem své příběhy. Soubor úvah a vzpomínek obou 

mužů, mytologických vyprávění a komentářů k nim skládá silný 

osobní příběh a současně dává představu o změnách, které do 

života jihoamerických indiánů přineslo 20. století. Alberto Vojtěch 

Frič, legendární cestovatel a kaktusář (1882–1944), patřil k 

největším světovým znalcům indiánských kultur v oblasti Gran 

Chaka a Mato Grosso. Mezi indiány Čamakoko také našel svou 

první lásku, z níž se po jeho odjezdu narodila dcera. Její nejstarší syn Rodolfo (1942) po sto 

letech nalezl v Čechách své dosud nepoznané příbuzné a sepsal „pro poučení lidu naší 

země“ svoje paměti. Komentářem opatřila a španělské pasáže přeložila Yvonna Fričová. 

Pozoruhodná povídková sbírka je svérázným autorským 

příspěvkem k věčnému literárnímu tématu malého člověka ve víru 

velkých dějin, příběhy konkrétních jednotlivců na pozadí dějinných 

zlomů a společenských přeměn, které zásadně zasáhnou do jejich 

života. Spojujícím prvkem je bod v krajině, rybník Jakub, který se 

každého z nich dotkne. Jednou je to válka se Švédy a v ní uvízlé děti, 

podruhé sedlák v malé osadě ohrožený přítomností Rudé armády, 

jindy dostihne politického prominenta revoluční spravedlnost. 

Podoba a úmysly hybatelů dějin však nejsou důležité tváří v tvář 

bezprostřednímu ohrožení holé existence člověka. 

 

Jiří Kratochvil nebyl první, komu liška (symbol volnosti, dravosti, 

chytrosti a zrzavé krásy) uhranula. Na román Davida Garnetta Lady 

into Fox (1922, česky Dáma v lišku, 1969) navázal Vercors románem 

Sylva (1961, česky 1965), v němž zase proměnil lišku v dámu. Autor 

však spojil oba příběhy v jeden a zasadil do padesátých let, kdy 

režim země, kde zítra znamená již včera, v čele s Hospodářem 

nemilosrdně drtil lidské životy a dusil svobodu. Jedna linka 

vyprávění začíná v Pavlovově institutu, kde se podaří obdařit liščí 

mládě rozumem a potom proměnit v lidskou bytost. Samozřejmě 

že přenádhernou a samozřejmě že pověřenou tajným úkolem. 

Druhá linka se odehrává v Brně, kde je mladý inteligentní dělník zpracováván pro služby 

v StB. Liščí krasavice, vycvičená k diverzním akcím všeho druhu, ovšem netuší, že existuje 

něco jako láska a cit. A to podcenili i soudruzi školitelé. Proto se stáváme svědky vášnivého 

příběhu, v němž se liška Sylva do dělníka Pavla zamiluje. No a láska je naděje a také cesta 

ke svobodě. Více prozrazovat už není třeba. 

 

 

https://www.databazeknih.cz/img/books/40_/402339/big_liska-v-damu-YZu-402339.jpg


Románová kronika ztraceného města. Podtitul knihy lapidárně shrnuje 

příběh o někdejší pastevecké vesnici, která vystavěla svůj rozkvět na 

těžbě uhlí, aby o století později zašla na úbytě – také kvůli těžbě uhlí. 

Dnes už z výstavních budov a vznosné katedrály nezbylo nic. Jen šikmý 

kostel, který strmě a varovně ční do pusté krajiny. 

Kniha začíná obrovským důlním neštěstím roku 1894, které drsně 

zasáhlo do života obyvatel celého kraje. Patří mezi ně i hrdinové této 

knihy, jejichž pohnuté osudy můžeme po následující čtvrtstoletí 

sledovat. Barbora, Julka a Ludwik jsou představiteli tří naprosto 

odlišných dějových linií, které se však na mnoha místech proplétají a vytvářejí plastický 

obraz polozapomenutých časů, jejichž drsnost je pro dnešního čtenáře v mnoha ohledech 

téměř nepředstavitelná. Každý z hrdinů čelí životním výzvám po svém: někdo se jim trpně 

poddává, jiný se snaží uchopit šance, které mu kvasící doba nabízí. Do všech osudů však 

opakovaně a nemilosrdně zasahují velké dějiny, které úsilí obyčejného člověka mohou 

snadno proměnit na prach. Anebo ne. Příběh je vystavěn na skutečných událostech, z 

nichž mnohé doposud nebyly v české románově tvorbě zpracovány. Vyprávění ubíhá v 

dramatickém tempu a natolik autenticky, že se děj před očima čtenáře mnohdy mění na 

film zaznamenávající i to, co donedávna zůstávalo skryto ve třinácté komnatě české 

historie. 

Je pravda života a pravda literatury. Jedinečná zkušenost a touha najít 

její smysl. A přestože o lásce bylo řečeno nejspíš vše, každá generace ji 

prožívá trochu jinak. Nový román Jana Němce je románem o lásce. Na 

první pohled příběh velkého milostného vzplanutí a peripetií 

šestiletého partnerského vztahu. To skutečné drama se však odehrává 

jinde. V umanuté a trýznivé potřebě pochopit, proč to skončilo. A 

protože spisovatel má jediný nástroj, jsme svědky toho, jak na 

rozvalinách milostného vztahu vzniká milostný román. Jak je každý 

zážitek a konflikt nasvěcován z různých stran, jak se na něj přikládá 

šifrovací mřížka jiných textů, od Božské komedie po efemérní zprávy bulváru… a jak se 

skutečnost vzpírá a to podstatné stále znovu uniká mezi prsty. A sledujeme i to, jak se 

autor mění v románovou postavu a v poctivém zápase překračuje hranice tělesné i 

myšlenkové intimity.  

České středohoří, Litvínov, Most, Libkovice, Krušné hory, Ústí nad 

Labem, Hrob... Dvojice protagonistů hledá filmové lokace v kraji, ze 

kterého si každý urval, co mohl. Ale někdy přijíždíte hledat 

pochmurná místa, a potkáte místo toho nečekanou krásu. Stopy v 

čase, které k vám stále mluví, staré křivdy, staré vzpomínky, starou 

lásku. Netradiční road movie o tom, že v životě to málokdy chodí 

jako ve filmu. V hlavní roli severní Čechy. 

 

 



Do blíže neurčené vesnice, snad někde v kanadských lesích, se v 

blíže neurčeném čase dostane zraněný mladý muž. Lidé jsou od 

vzdálených měst odříznutí závějemi sněhu, jsou bez elektřiny a 

docházejí jim zásoby. Přesto se zraněného ujmou a ubytují ho u 

podivínského Matthiase ve srubu nad vsí. Za dodávky potravin a za 

dřevo na otop se Matthias uvolí o mladíka pečovat. Občasné 

návštěvy řídnou, ti, kdo mohou, uvězněnou vesnici záhadně 

opouštějí. Matthias a jeho vnucený spolubydlící tvoří podivné 

společenství, plné pochopení i podezřívání. Každý má své tajemství, 

na které téměř bez ustání padá nový a nový sníh, jenž tíží domy i 

duše… 

 

Po dobu jednoho roku posílala redakce Guardianu Eleně Ferrante, 

autorce slavné tetralogie Geniální přítelkyně, různé náměty a 

otázky. Ona se nad nimi zamýšlela ve svých pravidelných týdenních 

sloupcích, aby nakonec vznikl tento výjimečný soubor, 

neopakovatelná literární hra, v níž Ferrante tvoří texty, které se 

tolik odlišují od jejích románů. Ale ani změna žánru nepotlačila její 

literární eleganci a pronikavost a jen podpořila celosvětové uznání, 

kterého se jí dostalo po vydání tetralogie Geniální přítelkyně. 

Prostřednictvím Příležitostných nápadů se čtenářům Eleny 

Ferrante dostává jedinečné šance nahlédnout do světa výjimečné 

autorky a pochopit její inspirativní mysl. Všech dvaapadesát sloupků je doprovázeno 

barevnými ilustracemi známé italské umělkyně Andrey Uciniové. 

 

V románu Čtyřcestí se protínají osudy čtyř členů jedné rodiny z 

nejmenovaného městečka na severu Finska. Každá z hlavních 

postav vnímá historické i běžné rodinné události svým způsobem, 

každá něco skrývá. Tajemství však člověku vždy berou sílu a izolují 

jej od ostatních, komunikace začíná váznout, rodinné vztahy se 

narušují. Příběh začíná v roce 1895, kdy mladá Maria začíná 

úspěšnou a dlouholetou kariéru porodní báby, a uzavírá se o sto 

let později, kdy Mariina nemanželská dcera, fotografka Lahja umírá 

na nemocničním lůžku obklopena svými blízkými. Dalšími 

vypravěči jsou manžel Lahji, válečný hrdina Onni, a její snacha Kaarina, která se snaží 

narušit zavedené rodinné pořádky. Čtyřcestí je empatický román o lidech, kteří se nebojí 

hnát své sny až do zakázaných výšek, i když tuší, že za to mohou draze zaplatit. 


