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EVA KAČÍRKOVÁ: NA MRTVÉ JE SPOLEHNUTÍ

Poručík Petr Bort je pověřen ochranou mladé ženy, která patří k mediálním celebritám a občas se propadá mezi drogově závislou spodinu. Je Amélie důležitým svědkem, nebo je článkem v nějaké nečisté velké hře? Objevují se i další, zdánlivě spolu nesouvisející zločiny. Poručík Bort začne jednat na vlastní pěst a dostane se při tom mezi ztracené existence, ale taky do prostředí novinářů, sportovních klubů a hlavně velkých peněz. Při pátrání překračuje svoje pravomoci, čímž vyvolá nelibost svých šéfů, podezření kolegů a stane se nepohodlným podsvětí. Moba W. G. SEBALD: AUSTERLITZ

Románový příběh podivínského samotáře Jacquese Austerlitze patří k nejlepším dílům tohoto německého prozaika. Muž, který upoutá vypravěčovu pozornost fotografováním zrcadel čekárny antverpského nádraží, je, jak se postupně ukáže, někdejším židovským uprchlíkem z předválečné Prahy. Odtud byl odvezen jako dítě, adoptován rodinou velšského protestantského kazatele a teprve v dospělosti pracně odhaluje kořeny vlastní identity a dobírá se příčin svých celoživotních úzkostných stavů a existenciální tísně. Záplava vzpomínek, která se jako voda z protržené hráze v Austerlitzovi uvolní poté, co se vydá do Čech po stopách osudu svých rodičů i někdejší vlastní cesty za svobodou, mu umožní dobrat se alespoň částečné pravdy o vlastním já, zároveň však jako by jej spolu s vypravěčem zaváděla ještě hlouběji do „srdce temnoty“ nedávných evropských dějin.
Paseka MARTIN SICHINGER: CUKROVÝ KLAUN

Vojenský újezd Boletice, jižní Čechy, polovina devadesátých let. Po rozchodu rodičů zůstává dvacetiletý Aleš s matkou a ve volném čase fotí pozůstatky zaniklých vesnic u bývalých grafitových šachet. Ale nejvíc ho přitahuje kolický zámeček, místo spojené s tajnými dětskými výpravami a otázkami, na které nikdo z těch, co přišli po válce, neumí odpovědět: Co je pravdy na legendách o mužích, kteří si kopali díry v zemi a čekali v nich na konec světa?
Proč se na zámku nechal za války zaměstnat nejbohatší kolický sedlák?
K čemu sloužily tajemné bedny, které se sem vozily až z Rakouska? A najde se někdo, kdo dokáže zámeček i jeho rozlehlou zahradu ještě zachránit? Fascinující příběh je inspirovaný skutečnou událostí o lidech, kterým vzali domovy, ale nevykořenili jejich lásku k místu, kde se narodili. Knižní Klub LUDVÍK VACULÍK: POSLEDNÍ SLOVO

Výbor fejetonů z Lidových novin 1989 – 2001 Poslední slovo se dočkal svého druhého vydání.
„S citlivostí, jíž bývá obdařena jen mimořádná osobnost, stručně, vtipně a zajímavě Vaculík ve svých fejetonech nachází a pojmenovává příčiny chorob, jež rozežírají tělo i duši naší společnosti. Brilantním literárním stylem, který u nás od dob K. Čapka nemá obdoby, vede zápas o normálního člověka a jeho důstojný, smysluplný život,“ napsal kdysi výstižně Ivan Klíma a platí to dodnes. Čtemeli Vaculíkovy fejetony zpětně v celku, zjistíme, že jsou stále živé, třebaže se týkají věcí již minulých. Dokořán/ Jaroslava Jiskrová – Máj.

