
Moje vlast!: Proč jsem byl neonacista 

Christian E. Weißgerber 

 Je tak snadné stát se náckem. Pochopit příčiny je mnohem 

složitější. 

O nacismu se před malým Christianem mluvilo šeptem. Bylo to 

monstrum z temné minulosti, pro mladého kluka zlověstné, ale 

zároveň přitažlivé. V někdejším východním Německu, kde pro 

spoustu lidí znamenaly kapitalistické reformy spíše ponížení než 

vítězství a které do devadesátých let nepoznalo přistěhovalectví v 

takové míře jako to západní, neztratila rétorika silného, 

samostatného a etnicky homogenního státu nikdy na přitažlivosti. 

A v opozici vůči liberálnímu, změkčilému a multikulturnímu Západu 

má původ i určitý ideál muže: vojensky strohého, chránícího 

přirozený řád. Stačilo poprvé zajít na demonstraci, na koncert — a 

z Christiana se stal neonacista. 

S nově nabytým historickým odstupem a kritickým nadhledem už 

nebyly pro Christiana jeho dosavadní názory a přesvědčení 

přijatelné. Kniha Moje vlast! je výsledkem pátrání po příčinách radikalizace a po společenských 

kontextech, které dělají z mladých lidí pravicové extremisty. 

 

Pochovejte mě pod podlahu 

Pavel Sanajev 

Jmenuji se Saša Saveljev. Chodím do druhé třídy a bydlím 

u babičky a dědečka. Maminka mě vyměnila za zakrslou 

pijavici a pověsila mě jako závaží na krk babičce. Tak jí na něm 

už od čtyř let visím.  

O příběhu osmiletého Saši a jeho babičky se často hovoří jako 

o jednom z nejvtipnějších děl moderní ruské literatury. 

Kritikové jej srovnávají s Forrestem Gumpem či se Spolčením 

hlupců, dramatický tón některých pasáží zároveň připomíná 

Ch. Dickense nebo F. M. Dostojevského. Za úspěchem 

Sanajevova díla bezpochyby stojí neotřelý humor prosazující 

se navzdory neveselému osudu hlavního hrdiny. Inspirací 

k příběhu o malém Sašovi byla zajisté i autorova osobní 

zkušenost — Sanajev totiž skutečně prožil dětství u prarodičů 

a nesměl se přestěhovat k matce. I proto se mu daří vykreslit 

rozporuplnou povahu hrdinovy babičky přesvědčivě 

a v detailech. Kniha je plná někdy groteskních, jindy 

tragikomických příhod, vyprávěných jazykem malého 

chlapce, který postupně čtenáři odhaluje, jak křehká může 

dětská duše být… Bestseller, který se v Rusku držel více než deset let na špičce literárních žebříčků a 

kterého se prodalo přes milion výtisků. 



 

Zuzanin dech 

Jakuba Katalpa 

Co všechno udrží člověka při životě… 

Jsou tři. Zpočátku děti. Svět je v rovnováze. Později se všechno změní. Ona 

miluje jednoho z nich, ji milují oba dva. Zuzana Liebeskindová je dcera 

cukrovarníka. Nic jí nechybí, kráčí životem lehce, obklopena láskou. 

Vzduchem se vznášejí vlákna přepáleného cukru. Třicátá léta dvacátého 

století v malém městečku Holašovice jsou sladká. Teprve během německé 

okupace začne Zuzana dospívat. Bolestně vrůstá do dějin a dějiny se vpisují 

do ní. Protože má židovský původ, její osud je předem daný. Transport. 

Koncentrační tábor. Zuzanini přátelé Hanuš a Jan zůstávají v Holašovicích. 

Jejich cesty se však rozcházejí. Po skončení války se Zuzana vrací 

z koncentračního tábora, ztráty jsou ale větší, než čekala. Dokáže po všem, 

co prožila, ještě milovat? A má vůbec na výběr? 

 

Vláda módy: Cena za rychlou módu a budoucnost oblečení 

Dana Thomasová 

V našich šatnících se vedle kabátu a džín skrývá také environmentální 

katastrofa, vykořisťování i naděje na změnu. Co posnídat a co si 

obléct, ptá se ráno sám sebe téměř každý z nás. Tyto banální otázky 

mají ve svých důsledcích obrovský dopad — na naše zdraví, pracovní 

trh i životní prostředí. Ale zatímco u jídla už je běžné zkoumat jeho 

původ i způsob produkce, výroba oblečení a módní průmysl na takový 

průlom spotřebitelských návyků teprve čekají. A že je to hodně 

špinavý byznys…To se v knize Vláda módy snaží napravit novinářka 

Dana Thomasová. Vydává se do bangladéšských továren, na 

bavlníkové plantáže i do supermoderních laboratoří, kde vznikají 

látky budoucnosti, a hledá způsoby, jak při ranním oblékání 

nezneužívat lidi a neničit životní prostředí. 

 

 

Móda je ošklivý byznys. Porušování lidských práv, devastace životního prostředí, ekonomické zneužívání 

— to jsou obecné projevy velmi narušeného systému. A Vláda módy chce poodhrnout oponu, která jej 

skrývá. Zároveň však Dana Thomasová ukazuje cestu ven. 

— Esquire 

 

 

 



Probudím se na Šibuji 

Anna Cima 

„Pozoruhodná próza, která vydatně obohacuje spektrum současné 

české literatury. Vyznívá i jako určitá verze univerzitního románu, což je 

žánr, který v českém literárním prostředí až překvapivě absentuje. 

Nesporný autorčin talent vede k pocitu, že by nemusela nutně zůstat jen 

autorkou jedné knihy.“ Petr A. Bílek 

Když se sedmnáctiletá Jana dostane do vysněného Tokia, nejraději by 

zde zůstala navždy. Záhy se přesvědčí o tom, jak nedozírné následky 

může takové přání mít. Ocitne se totiž uzavřená v magickém kruhu rušné 

čtvrti Šibuja. Zatímco mladší podoba Jany bloudí městem, zažívá 

podivuhodné situace a hledá cestu domů, čtyřiadvacetiletá Jana v Praze 

studuje japanologii, usiluje o stipendium do Tokia a společně se starším 

spolužákem si láme hlavu nad překladem japonské povídky. Osud jejího 

autora, donedávna zapomenutého spisovatele Kawašity, bude mít na 

vývoj událostí větší vliv, než by kdy obě Jany čekaly… 

Čtivě a svěžím hovorovým jazykem napsaný román mladé debutujcí 

japanoložky je o hledání cesty k odlišné kultuře, o nejednoznačnosti reálného světa a o ošemetnosti 

splněného snu. 

Kniha získala cenu Magnesia Litera 2019 - DILIA Litera pro objev roku 

 


