
 
 
 

 

 

Středa 13. května  19,00 – 21,00 
 

NOC LITERATURY 
Čtenářský happening 

 

čtení z novinek evropské literatury  

paralelně na 4 místech 

začátky v 19.00, 19.30, 20.00 a 20.30 
 

Galerie Vlastivědného muzea 

 Ing. Ivana Bufková 

Městská knihovna  

 PhDr. Miroslav Kučaba 

Centrum textilního tisku 

 Mgr. Jiří Gottlieber 

Hrad Lipý – branská věž 

 Mgr. Kristina le Breux 

Pořádá  
Městská knihovna  
Česká Lípa 
ve spolupráci  
s Českými centry 
 



Galerie Vlastivědného muzea - Ing. Ivana Bufková čte 

Merethe Lindstrømová: Hosté (překlad Karolína Vyskočilová, Dybbuk 2014) 

Už jste někdy měli pocit, že neznámého člověka znáte tak dobře, že vám pouhý jeho pohled, 
gesto rukou nebo způsob chůze prozrazuje jeho charakter? Byli jste někdy svému partnerovi 
nevěrní a svářely se ve vás protichůdné pocity, které hrozily, že vás rozervou, přestože navenek 
jste zůstávali klidní? Provinil se někdy někdo z vašich blízkých a vy jste to nejen neuměli přejít, ale 
ani odsoudit? Byli jste někdy přepadeni a odhadovali každý další krok útočníka doslovným 
přeskakováním mezi jeho a vlastní myslí? Začtete-li se do povídek ve sbírce Hosté, po prvních 
řádcích poznáte spřízněnou duši.  
Merethe Lindstrømová (*1963) je norská prozaička a literárně debutovala na počátku 
osmdesátých let, od té doby vydala řadu novel, povídkových sbírek a románů. Ve svých knihách 
velmi úsporným stylem a poeticko-analytickým jazykem zdařile vykresluje zejména prostředí a 
psychologii postav. Jako centrální motivy se objevují stesk, touha, problémy v komunikaci a 
generační rozdíly. Za román Dny v dějinách ticha (2011) obdržela norskou Cenu kritiků a roku 
2012 prestižní Severskou cenu za literaturu. Vedle psaní se věnuje také zpěvu v rockových 
kapelách.  
  

Městská knihovna nám.T.G.Masaryka  - PhDr. Miroslav Kučaba čte 
Paul Colize: Back Up (Kniha dosud v českém jazyce nevyšla, ukázku přeložila Jovanka 
Šotolová) 
Jaká je souvislost mezi smrtí muzikantů z rockové skupiny Pearl Harbor v roce 1967 a 
bezdomovcem, kterého v Bruselu roku 2010 porazilo auto? Muž, jenž se probudí upoutaný na 
nemocničním lůžku, zjišťuje, že se nemůže hýbat ani komunikovat – je postižen syndromem 
uzamčení. Chtěl by však pochopit, co se mu stalo, a proto se zpětně snaží složit skládačku 
svého života. Ve vzpomínkách bloudí od svého dětství a dospívání, zakouřených kaváren 
v Paříži, Londýně a Berlíně, kde se potkávají Beatles, Rolling Stones, Eric Clapton a The Who, 
až po válečné peklo ve Vietnamu, rozpomíná se na vření a šílenství šedesátých let, kdy to 
všechno začalo… 
Paul Colize (*1953) je belgický francouzsky píšící prozaik, autor řady kriminálních románů, jež 
se vyznačují důkladnými rešeršemi, sofistikovanou zápletkou a velkým smyslem pro humor. 
Detektivní žánr si díky babičce oblíbil už v raném mládí. Díla Back up (2012) a Un long moment 
de silence (2013) získala řadu ocenění, román  Back up má být brzy zfilmován. Kromě psaní se 
věnuje profesi konzultanta v managementu. Ve volném čase rád hraje badminton a na klavír.  
  

Centrum textilního tisku tisku - Mgr. Jiří Gottlieber čte: 

Ron Lešem: Jestli je ráj (překlad David Hron, Garamond 2015) 

Román vypráví o izraelských vojácích sloužících v průběhu libanonské války na základně ve staré 
křižácké pevnosti Beaufort. Základna je světem sama pro sebe, enklávou v srdci nepřátelského 
území, kde si její obyvatelé vytvořili stát s vlastními pravidly, zvyklostmi a jedinečným, barvitým 
jazykem. Autor s kritickým a zároveň soucitným pohledem přináší příběh lidskosti v nelidských 
podmínkách, nemilosrdně upřímný, ovšem také schopný překvapivě pobavit. Kniha byla kladně 
přijata nejen kritiky, ale i vojáky, kteří za izraelské okupace v Libanonu sloužili. Odhaluje trivialitu 
války a smrti i odvahu, které je třeba k jejímu ukončení. Zatímco třináct mladých mužů a jejich 
každodenní zážitky v pevnosti pohánějí děj knihy a dávají jí život, pravým hrdinou románu je 
strach – nakažlivý, omamný a hmatatelný strach, slovo, které si vojáci sami zakázali vyslovit. 
Ron Lešem (* 1976) je izraelský novinář, spisovatel a scenárista. Působil v deníku Jediot 
Achronot a jako reportér strávil tři roky na palestinském Západním břehu a v pásmu Gazy. 
V současné době je programovým ředitelem izraelské televizní stanice Kanál 2. Jeho románový 
debut Jestli je ráj (2005) se ihned po vydání stal v Izraeli bestsellerem a filmová adaptace knihy získala o dva roky 
později na Berlínském mezinárodním filmovém festivalu Stříbrného medvěda za nejlepší režii.  
  

Hrad Lipý - branská věž - Mgr. Kristina le Breux čte: 

Michela Murgiová:  Accabadora (překlad Marina Feltlová, Paseka 2014) 
Podmanivý román vypráví příběh dvou žen zasazený do prostředí Sardinie padesátých let 
minulého století. Když se chudé vdově Anně Terese narodí nepříliš vítaná čtvrtá dcera Maria, 
ujímá se jí ve věku šesti let osamělá a bezdětná švadlena Bonaria, jež jako „accabadora“ 
pomáhá ze světa nevyléčitelně nemocným. Před dívkou je tato její role utajována, a když vyjde 
po letech najevo, Maria adoptivní matku opustí a vydá se do Turína, kde přijme místo 
vychovatelky. Pak ale nadejde okamžik, kdy se na smrtelném loži ocitne Bonaria, a Marii čeká 
jeden z nejtěžších zápasů jejího života.  
Michela Murgiová (*1972) pochází ze sardinského Cabrasu, po studiích teologie vystřídala 
řadu zaměstnání, v poslední době se angažuje i v regionální politice. Debutovala prózou Svět se 
to musí dozvědět, Tragikomický deník telefonistky na dobu určitou (2006), následovanou 
cestopisem Cesta po Sardinii. Jedenáct putování po ostrově, který není vidět (2008). Za 
Accabadoru, svůj první román z roku 2009, byla vyznamenána šesti literárními cenami. Jejími 
zatím posledními knihami jsou novela Setkání (2012) a kolektivní deníkPřítomnost (2012). 


