Vážení a milí čtenáři našeho časopisu,
nyní se dostáváte k speciální příloze školního časopisu, a to k recenzím knih. Nebudu rozvádět, a ani
nechci, diskusi na téma „Čtenářská gramotnost“ – mimochodem, toto sousloví ve mně vyvolává
posledních pár let husí kůži. Tato příloha vznikla díky pracím studentů.
Prvoplánově bylo v rámci výuky tvůrčího psaní vytvořit recenzi na knihu. Ale když vidím, jak studenti
rostou, pracují, čtou a píšou – proč to nezveřejnit?
Pro mne byly jejich recenze velmi inspirativní – a klidně se přiznám, že jsem recenzované knihy
nečetla, a už se těším, až si je přečtu. Tedy, četla jsem Stoletého staříka – a recenze vystihla vše, co
kniha přináší!
A když se mi třeba nějaká kniha nebude líbit, vím, že ve studentech budu mít partnery k diskusi. A i
kdybychom se třeba pohádali, je důležité, že se vzájemně respektujeme. Co víc si přát?
Posílám Vám touto cestou inspiraci ke čtení. A zároveň i k tomu, že „děcka“ čtou, aniž by je k tomu
někdo nutil.

Monika Dvořáčková
P. S. Pokud byste chtěli napsat své názory, poznatky nebo připomínky, rádi je uvítáme na e-mailu:
redakcesssp@seznam.cz

Továrna na sny
Anie Songe
aneb nepřežívejte, ale žijte.
Z obálky:
Jednoduché kroky ke štěstí, které nosíme sami v sobě, proložené příběhy a
fejetony ze života v Lodnýně, Thajsku a na Bali.
Řádky pro všechny, co mají velký oči a dětský duše. Pro všechny, kteří věří, že každá
pohádka vychází ze skutečného příběhu. Pro všechny, co mají sny, který jsou i nejsou
běžný. A hlavně pro všechny, kteří mi věří, že jsem v minulým životě byla mořskou vílou.
Protože jinak to nemá cenu číst.
Jestli vám má tato knížka něco předat, pak vrátit se o pár let zpátky a být každý den
alespoň na pár minut dítětem, který tvoří a má radost z toho, že může být.
Ať je život každýho z nás továrnou na splněný sen.

Recenze:
Nepřežívejte, ale žijte. To je to, co vám bude chtít kniha předat. Od samého
začátku vám bude vyprávět, že v každém kousku našeho života se objevuje
láska… že láska je to, co náš život pohání. Ať už je to láska k práci, k rodině nebo
k sebe samé. Láska je tu pro nás a je to to nejdůležitější, co my jako běžní
smrtelníci můžeme mít. Možná jste teď odvrátili oči, možná teď kroutíte
hlavou, protože těch blábolů o sebelásce a lásce samotné máte dost. Ano, taky
nejsem zrovna fanoušek v první řadě na představení sebelásky. Taky nejsem
člověk, který by potřeboval za každou cenu vysvětlovat lidem, že jestli chtějí s
něčím začít důležité je se milovat, že jestli chcete někoho milovat musíte
nejdřív milovat sebe. Ono, asi na tom něco bude, ale určitě se v tom není třeba
utápět. Důležité je vědět, kde a co, kde a jak…ono to pak všechno jde lépe.

A proto si myslím, neházejte tuto knihu do žita poté, co si přečtete pár řádku o
ní. Dejte ji šanci, protože Anie ví, kde a co, kde a jak. Není třeba tyto všechny
věty o tom, že kniha je sluníčková a pohádková brát vážně. Kniha sice je
motivační, ale to nutně neznamená to, že vás bude zavalovat sladkými
řečičkami.
Kniha je plná zážitků a příběhů ze života. Je plná rad a stránek o tom, že
všechno v životě není tak růžové, jak to na první pohled vypadá, a to ani na Bali!
Anie Songe totiž ve své knize popisuje svůj život v Anglii, Thajsku i na samotném
indonéském ostrově. Popisuje vzlety a pády, co ji potkaly, co ji v životě občas
překážely, aby mohla žít šťastně jako ta samotná mořská víla.
Při pročítání další a další stránky vám bude připadat, že jste to právě vy, kteří
sedíte s Anie někde na kávičce v malé útulné kavárně nebo sedíte jen v parku
na lavičce či dece. Anie píše přirozeně, když ji něco opravdu naštvalo, nebála se
do vět zakomponovat sprosté slovíčko. Psala prostě tak jak ji to padlo pod ruku.
Nic nezkrášlovala, nic nepřeháněla. Člověk by si řekl, že například bude
vychvalovat svého tehdy přítele, teď už manžela. Nenene, ba naopak. Myslím
si, že u pročítání knihy se musel naopak někdy lehce naštvat, ale to tak prostě
je, žádná love story není bez chyb. A ani život není bez chyb.
Moc se mi líbilo, jak k celé knize přistupovala. Není to tak, že by se v první části
knihy objevovaly její příběhy ze života, v další části vztah s přítelem a v té
poslední by se vás snažila rozesmát svými fejetony. Celé je to psáno náhodně a
přirozeně, no, a to už vás asi nepřekvapuje. Možná to některým čtenářům může
vadit, že kniha není tak uspořádaná, že není tak spisovná. Avšak postupem
času, kdy čtete a čtete, přicházíte na to, že kniha má svůj řád a nějaký svůj
skrytý smysl.
Asi netrpělivě čekáte na to, kdy této knize něco vyčtu, ale asi vás zklamu. Znova
chci něco vyzdvihnout a pozitivně okomentovat. Grafika.
Grafika knihy je velmi jednoduchá, černobílá, ale to jenom kvůli tomu, že
autorka chtěla, abyste si knihu dobarvili podle sebe. Abyste si knížku vymalovali
tak, jak to cítíte a jak to máte rádi. Myslím si, že je to úžasná myšlenka, která
čtenáře donutí v sobě projevit zas to mále dítě, které si bude vybarvovat
omalovánky. A to byl cíl všech stran. Probudit ve vás dítě a brát život trošku
s humorem.

Po přečtení této knihy, jsem chtěla všechno odhodit a vydat se ihned za
nějakým dobrodružstvím. Vydat se užívat si život, přítomnost svých blízkých a
budovat v sobě něco čemu se říká ta zdravá láska. No a vidíte, znova jsme u
lásky…Já psala, že ta je všude.
Určitě nelituji, že jsem si tuto knihu zakoupila. Je plná myšlenek, které vás vždy
přivedou na malou chvíli někam jinam. Někam, kde uvidíte, že to všechno
šedivé okolo nás, má taky své barvy.
Tak si malujte svou továrnu na sny podle své fantazie, podle toho, jak to cítíte.
Tato kniha vám do začátků jedině pomůže.

Ukázka:
Můžete mu něco stokrát vysvětlovat, ale on prostě neví. Vysvětlíte mu to jako
malýmu dítěti, který by to už dávno mělo, ale Lukáš prostě stále neví. Nicméně
jako idiot si nepřipadá on, ale já. Zatímco vyšiluju, nechápu, že nechápe,
vztekám se, pěním, nadávám nebo brečím, on leží v klidu na posteli a dál si
prostě nechápe.
Naštěstí s ním tenhle problém nemám jen já, ale sdílím ho s našimi kamarády a
Lukášovou mamkou, která má to samé s tatínkem. Jsou v tom holt geny a je
alespoň jasný, že já tady ten idiot nejsem. (s. 57)

Foto ze stránek: Tovarnanaradost.cz

Duchové, proroctví, láska a Clark Gable
Alexandra Jančaková
Název knihy: Dám ti slunce
Autorka: Jandy Nelsonová
Další díla autorky: Nebe je všude
Z mého pohledu je tato kniha až skoro spirituálně založená. Po celou dobu je rozebírán
osud a proroctví, ale na druhou stranu je to obyčejný příběh o tom, jak mladí lidi našli
lásku, vyprávěný velmi podrobnou formou, která Vás nechá napjaté až do konce. Teď
abych vysvětlila nadpis. To všechno v knížce najdeme. Zvláštní, že? Kolik jedna láska a
příběh mohou obsahovat!
Příběh je rozdělen do dvou postav a roků. Hned vysvětlím. Hlavními postavami jsou totiž
dvojčata Noah a Jude. Noah vypráví o době, kdy je mu třináct (tak i Jude) a vysvětluje ze
svého subjektivního pohledu, co se děje. Byl lamačem dívčích srdcí a Jude využívala svůj
vzhled, aby se dostala mezi vyšší ročníky ke klukům. A z pohledu Jude je jim potom
šestnáct a všechno je jinak. Jude je zakřiknutá malá myš a Noah zjistil, že je gay. Jeho
láska ho nenávidí a Jude tu svoji teprve hledá - na prestižní umělecké škole, která byla i
Noahův sen, ale nikdy se tam nedostal. A jejich máma je dva roky po smrti.
Jako čtenář jsem se automaticky podvolila a nechala se kolébat poklidnou první kapitolo
- u a pak přišla bouře. Tajfun, který první kapitolu rozmetal na cucky. Řeknete si: ale
vždy existuje hlavní děj a vedlejší. Ano, zde jsou oba propojené. V hlavním ději se řeší
dvojčata a ve vedlejším jeden nešťastně zamilovaný sochař. Do koho? To už říkat
nebudu. Řekněme, že dva světy se propojí. Takovou divnou, až neuvěřitelnou formou.
Při čtení mi někdy připadalo, jako bych četla Tolkienova Hobita. Pomyslná cesta: máme
něco, co všichni chtějí a nedokážou bez toho existovat. Máme zde Pána, který je dost
starý a šedivý. Smrt někoho blízkého - samozřejmě. A bonus: končí to
Noahovou/Noemovou archou. A Clark Gable? Přezdívka pro boha od jedné mrtvé
babičky.
Kniha vám dává jasné znamení, že si ji musíte sami přečíst. Kdybychom chtěli vytáhnout
jakousi kostru příběhu, mohl by vypadat jako klasika o hodné holce a děvkaři. Vlastně to
tak trošku děvkař je - a na konci se změní? Všichni to známe.
Autorčino pojetí se mi zdá více pikantní. Zahrne vás mnoha barvami (a to někdy doslova,
protože obě dvojčata umí malovat), chutěmi, obrazy, pocity, vyplynou z nich třeba i vaše
vzpomínky. Příběh vás obklopí jako hebká deka.

Byl to opravdu zážitek. Nezvládla bych nic než jen zatleskat, protože, pán! Ani jsem si to
neuvědomila, ale kniha mi v mých životních situací dosti pomohla. Někdy jsem ji
dokonce brala i jako návod, i když jsem trošku starší než postavy, a mám svůj příběh. Ale
i jejich stojí za přečtení. Tak co?

Jak se spřátelit s temnotou
„Příběh o tom, jak se vypořádat se ztrátou někoho blízkého“
Kristýna Rybořová

Autor: Kathleen Glasgow
Počet stran: 410 s.
Nakladatelství: King Cool
Datum vydání: 2020
Anotace:
„Tohle se ti stane, když ti umře máma.
Venku je ten nejzářivější letní den, ale uvnitř je tma. Tma je ve tvém domě, tma je ve tvém
pokoji, tma je ve tvém srdci. Máš pocit, že tě ta temnota každou chvíli roztrhá na kusy.
Tiger se cítí právě takhle. Ona a její máma, samy dvě proti celému světu – takhle to bylo
vždycky. A pak její máma zničehonic zemře. Teď je v tom Tiger sama.
Takhle se člověk učí spřátelit s temnotou...“

O čem kniha je?
Grace Tolliverová, přezdívaná Tiger, je šestnáctiletá dívka z městečka Mesa Luna v Arizoně.
Studuje střední školu, kde poznala svou nejlepší kamarádku Cake, s níž hraje i ve školní
kapele, a ačkoliv bydlí sama s matkou a svého otce nezná, zdá se jí, že jí nic nechybí. Bohužel
jenom do okamžiku, kdy banální hádka s milující, ale až příliš úzkostlivou matkou přeroste v
drama s fatálním koncem. Tiger se tak zničehonic musí vyrovnat s obrovskou ztrátou, na
kterou absolutně není připravená.

Jak se mi kniha líbila?
S touto knihou jsem se setkala úplně náhodou. Zrovna jsem se procházela v knihkupectví.
Pořádně jsem se ani nepodívala, o čem kniha je, a prostě ji popadla a běžela k pokladně. S
touto autorkou jsem se setkala poprvé, takže jsem nevěděla, co od knihy očekávat.
Příběh mě ze začátku vůbec nebavil. Připadal mi stereotypní, nudný a ohraný. Tiger, která
nemá lehký život, protože s mámou nemají peníze, její oblečení není zrovna dokonalé, je
zamilovaná do kluka a chce mu to říct. Po této úvodní části jsem čtení málem vzdala, ale

řekla jsem si, že knize dám ještě šanci - přece jen prvních 50 stránek není rozhodujících.
Pořád lepší nudný začátek než nudný konec, no ne?
Dočkala jsem se: nastává (ne)očekávaný zvrat, když se Tiger dozvídá, že její máma zemřela.
Pro mě to byl celkem šok.
Hlavní hrdinka zažívá nelehké chvíle, kdy si musí přiznat, že ta mrtvá je opravdu její matka.
Má po boku svou nejlepší kamarádku Cake, která dělá vše pro to, aby Tiger bylo lépe. Na
místo se dostaví sociální pracovnice, aby Tiger sdělila, že půjde do pěstounské péče, protože
není nikdo, kdo by se o ni staral. Pro Tiger se tím mění celý život. Zažívá poslední noc ve svém
domově, ve svém pokoji, se vzpomínkami ...
Tiger se další den ocitá v domě své nové pěstounky. Čekají tam na ni další dvě holky, které
nevypadají zrovna moc opečovávaně. Pěstounka má na všem zámek, večerka je v 21.00
hodin a nikdo nesmí bez svolení promluvit. Tiger tak prožívá druhý nejhorší den svého života.
Není to zdaleka jediná zkušenost s pěstounskou péčí. A k rozvinutí zápletky nakonec ještě
přispívá to, že Tiger objeví příbuzné….
Velmi se mi líbilo, jak si autorka vyhrála s hlavní postavou a jak perfektně vystihla její pocity.
Mile mě překvapil styl psaní. Některé kapitoly byly psané v ich-formě, ale některé psány v
druhé osobě, na což jsem ještě v žádné knize nenarazila. Líbila se mi všechna přirovnání,
která byla vždy něčím neobvyklá. Možná až konec knihy byl trochu moc strohý a zbytečně
urychlený, kniha by si ještě zasloužila sto stránek navíc, aby mohly být rozebrány všechny
okolnosti, které k vyústění vedly. Hlavní hrdince se totiž v závěru dějí příšerné věci, ale přišlo
mi, že nemám možnost je vstřebat a pořádně si je uvědomit. V kontrastu s předchozími
kapitolami, které jsou popsané do detailu, to je velká škoda. Jako by vám najednou přeskočili
sekvenci ve filmu. Za co bych chtěla autorku opravdu pochválit je popis psychických poruch.
V knize se jich objevuje hned několik, a to deprese, úzkosti, porucha příjmu potravy, záchvaty
paniky a hlavně smrt někoho blízkého.
Celkově bych knize dala 4,5 hvězdičky z pěti. Ráda bych dala 5, ale to by mě musel bavit
začátek a nesměl by být tak uspěchaný konec. Kniha se četla sama, nedokázala jsem se od ní
odtrhnout. Četla jsem ji dohromady tři dny, a abych pravdu řekla, celý příběh jsem těžce
nesla. Měla jsem zatajený dech, špatný pocit, cítila jsem smutek, prostě jsem se ztotožnila
s hrdinkou. Dokonce mě kniha i dojala, což se mi ještě nikdy nestalo. Až moc jsem si ji
vztahovala na sebe, stavěla se do role hlavní hrdinky a přemýšlela jsem, jaké by to bylo,
kdybych přišla o mamku - a zrovna to jsou ty části, které mě nejvíc sebraly.
Věřím, že každý, kdo ve svém životě ztratil svou milovanou osobu, se s příběhem dokáže do
jisté míry ztotožnit. Protože život po ztrátě blízkého už nikdy není stejný, a ani nemůže být.

Ukázka:
Kaiovi zabzučí telefon. Takhle vrní od chvíle, kdy jsme sem došli, ale on si toho
nevšímal. Svlékne si flanelovou košili, co má přes triko, a omotá ji kolem mě. Něžně
mě políbí a vytáhne mobil z kapsy. Odvrátím se a dotknu se prsty svých rtů. Pořád na
nich cítím horko z těch jeho. Kai Henderson mě rozrušil. Rozruch a Luxus.
Za mnou se z Kaie vydere divný zvuk, jako by ho někdo praštil do břicha. Otočím se.
Vůbec se netváří trhle jako vždycky, a ani neusmívá, to není Kai s brýlemi svezlými na
špičku nosu a s vlasy v očích. Vypadá jakoby právě uviděl strašidlo nebo se dozvěděl
hrůzné tajemství.
Řekne moje jméno a pak tři příšerná, děsivá slova, která mnou projedou jako nůž, a já
se rozpláču.
Buším mu do hrudi jako smyslů zbavená, dokud mě nezačnou bolet pěsti, ale
nedokážu mu zabránit v tom, aby ta slova vyslovil. Nechápu, jak mi může říct něco tak
krutého poté, co jsme právě zažili tohle, po celém tom luxusu nás dvou. Daleko v
poušti spustí kojoti, přidávají se jeden po druhém, vyjí a naříkají, každý sám někde ve
tmě, a nepřestávají.
Nepřestanou.
Už nikdy nepřestanou.

Smrtka (for ever?)
Patrik Fedák
Kniha Smrtka - světový bestseler vydaný v roce 2018 světově uznávaným spisovatelem
Nealem Shustrmanem. Jedná se o první knihu trilogie. Neal dále také napsal romány Bez
šance nebo UnWholly. Kniha Smrtka je román mezi žánry sci-fi a fantasy, zasazený
do budoucnosti.
Jako první vás v knížce zaujme výhra nad přirozenou smrtí. Aby nedošlo k přelidnění, vytvořil
se cech smrtek, který dohlíží na lidstvo a jeho jediné právo je právo zabíjet.
Většina z nás si představuje smrtku jako postavu v černé kápi s kosou. V knize mají smrtky
všechny jiné barvy než černou. Jako zbraně používají různé nástroje - například zbraně,
meče, a dokonce i výbušniny. Celý svět je řízený umělou inteligencí zvanou Nimbus. Nimbus
nemůže nijak zasahovat do záležitostí smrtek.
V knize se objevuje hned několik hlavních postav. Cidra a Rowan jsou dva puberťáci, kteří žijí
úplně běžný život. Teda do té doby, než potkají ctihodného smrtku Faradaye. Pod jeho
vedením podstupují výcvik na smrtku, jeho průběh však zkomplikuje rozsudek nad osudem
Cidry a Rowana.
Celá kniha je emočně propracovaná a napínavá. Během čtení můžeme vidět vývoj postav jak
citový, fyzický, tak i mentální. Vzhledem k tomu, že kniha obsahuje několik hlavních postav,
dokáže se každý čtenář s některou ztotožnit. Některé pasáže jsou předvídatelné, ale to záleží
na naší čtenářské gramotnosti.
Kniha cílí převážně na mladé čtenáře, ale svůj domov si může najít i v knihovnách dospělých.
Mohu doporučit budoucím čtenářům (a hlavně budoucím smrtkám!!!)
Ukázka z knihy Smrtka
Očekává se, že smrtky budou mít pro smrt porozumění, ale některé věci se vymykají i našemu
chápání. Žena, kterou jsem dnes pokosila, mi položila velice zvláštní otázku.
„Kam teď půjdu?“ zeptala se.
„No,“ ujala jsem se klidně vysvětlování, „vaše vzpomínky a záznam života jsou již uloženy v Nimbu,
takže se neztratí. Vaše tělo se vrátí do země způsobem, o němž rozhodnou příbuzní.“
„Ano, to všechno vím,“ řekla. „Ale co já?“
Ta otázka mě vyvedla z míry, „Jak jsem řekla, váš paměťový konstrukt bude existovat v Nimbu. Bližní
s ním budou moci hovořit a váš konstrukt bude reagovat.“
„Jistě,“ řekla, už trochu rozrušeně, „ale co já?“
Pak jsem ji pokosila. Teprve když bylo po ní, řekla jsem: „Nevím.“

-

Z deníku kosení C. s. Curieové

VŠICHNI JSME UTKÁNI Z HVĚZD
Hana Vašíčková

„Na okamžik, na příliš krátký, prchavý okamžik, jsem býval mužem, který vás miloval, ale teď, když
jsem se proměnil, budu vzduchem, měsícem i hvězdami. Protože my všichni jsme utkáni z hvězd, moji
milí.“

Když jsem jednoho podzimního odpoledne bloumala knihkupectvím, neměla jsem v plánu vlastně
vůbec nic kupovat. Občas navštívím Dobrovského jako jakousi galerii či muzeum, jen chodím mezi
regály a obdivuji obaly, čichám k novým stránkám a listuji lákavými tituly.
Přečtu pár anotací, pár úryvků a spokojeně odcházím s prázdnou. Toho podzimního odpoledne jsem
však narazila na opravdu krásný obal nesoucí ještě krásnější název, a to „Všichni jsme utkáni z hvězd“.
Knihu jsem si se zájmem prohlédla a rozhodnuto bylo ve chvíli, kdy jsem zjistila, že zadní stranu zdobí
cenovka „99 Kč – AKCE“. Naznala jsem, že nechat v obchodě tak poutavou knížku, když stojí přesně
jako má dvě rána u kafe-kiosku na nádraží, to by byl hřích. A prozradím, že teď jsem ráda, že jsem si
ten pár „lattéček“ odpustila.
Pětisetstránková „bichle“ patří autorce Rowan Colemanové, která žije se svou rodinou
v hrabství Hertfordshire. I přesto, že trpí dyslexií, zasvětila svůj život právě psaní. Z její dílny vyšlo už
několik knih, jako například Kniha vzpomínek, Není co ztratit nebo Matkou ze dne na den. Ve svých
dílech se autorka věnuje nepříjemným tématům jako jsou nemoci nebo třeba domácí násilí. U
„Všichni jsme utkáni z hvězd“ tomu není jinak. Hlavním tématem je totiž umírání.
Příběh se odehrává v Londýně, jeho velká část potom za zdmi hospicu Marie Frankové.
Seznámíme se s osudy několika hlavních postav, jejichž cesty se tu a tam propletou.
Hlavní hrdinkou románu je zdravotní sestra Stella, která si v hospicu Marie Frankové bere dobrovolně
noční směny. Věří, že odejít z toho světa je snazší, když vás netrápí nedokonané a nevyřčené. A tak
zapisuje poslední dopisy svých pacientů, které po jejich smrti odešle adresovaným. Kromě emočně
náročné práce řeší i hlubokou propast mezi sebou a svým kdysi dokonalým manželem. Na službě
v Afghánistánu totiž přišel o nohu, o své vlastní já a se Stellou se začali bolestivě vzdalovat. Dále se
potom ponoříme do poblázněného života teenagerky s cystickou fibrózou Hope a čeká nás i zápletka
osamělého, mladého pracovníka muzea, Hugha. Jednotlivé kapitoly jsou proloženy dojemnými, občas
úsměvnými, dopisy umírajících pacientů hospicu.
Přiznám se, že mě mé počáteční nadšení z knihařského úlovku doma přešlo a rok mi kniha
dřímala na poličce. Na takové čtení totiž musí být člověk naladěn, jelikož se jedná o citlivé a drsné
téma. Nedávno jsem však stránky oprášila a pustila se do děje. Autorčin styl je velmi květnatý a slovní
zásoba opravdu bohatá. Z knihy si čtenář odnese spoustu citátů, co chytí za srdce a donutí ho se
zamyslet nad křehkostí lidského života. Pět set stránek jsem tak zhltla docela obstojnou rychlostí a
v jednu chvíli si i upřímně poplakala.
Jediné, co mi vadilo, byly místy až nereálné rozhovory. Postavy spolu mluvily různými metaforami a
složitými souvětími, že jsem si takovou konverzaci vůbec nedokázala představit v normálním životě.

Nevím, jestli je to strohou českou náturou a za hranicemi spolu mluví řečí Shakespearovských
tragédií, ale mně to jednoduše přišlo zoufale nepřirozené.
Celkový dojem z titulu „Všichni jsme utkáni z hvězd“ je však příjemný. I přes smutné téma
čtení přináší klid, radost a naději. Autorka se se vší grácií podívala smrti do očí a připomněla
čtenářům, jak nádherný svět na Zemi skutečně je.

Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
Jonas Jonasson
Víte kdo nosí “čůrací trepky” a ve sto letech se rozhodne zmizet? Autor
Jonas Jonasson jednoho takového zná. Jmenuje se Allan Karlsson a ze
dne na den obrátí celé Švédsko vzhůru nohama.
Kniha má dvě časové linie: První popisuje Allanovu přítomnost, kdy
prchá před oslavou svých 100. narozenin z domova důchodců s
neznámým kufrem, později s přáteli a jedním slonem.
A druhou ve které popisuje svůj předešlý život, který se velmi podobá s
životem Forresta Gumpa. Allan prožil všechny velké světové události od
vynálezu první atomové bomby až po druhou světovou válku. Potká se s
mnoha vysoce postavenými osobnostmi v absurdních situacích jako
například tehdy, když opil amerického prezidenta a nebo když několikrát
unikl smrti.
Allan Karlsson je pán, který se čirou náhodou vždycky někde
přichomítne a řídí se pořekadlem ,,Je tak, jak je a bude tak, jak bude.”.
Jonas Jonasson píše velmi jednoduše bez zbytečné omáčky, ale za to
velmi humorně a čtivě. Při každé další stránce jsem si pokládala otázku,
co dalšího může ještě přijít. Je to román, který nedokážete odložit.
Knihu ale určitě nepřečtete na jeden zátah, přece jen je v ní popis 100 let
života člověka včetně světových událostí.
Autor si dal záležet na sebemenších detailech hlavní postavy Karlssona
a stejně tak na dalších postavách vyskytujících se v knize. Všechny
postavy mají svůj pečlivě promyšlený příběh. Ani při popisu historických
událostí Jonasson nelenil a některé pasáže pro mě byly občas příliš
dlouhé, proto má kniha bez dvou 400 stran.
To ale zas tak ničemu nevadilo. Pokud máte rádi humoristické romány,
tak vás tahle kniha určitě nezklame. Věřím, že jako já se po přečtení s
chutí pustíte do jejího pokračování ,,Stojednaletý stařík, který se vrátil,
aby zachránil svět”.

Knihu hodnotím rozhodně kladně a patří mezi mé velmi oblíbené.
Další autorova tvorba:
Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět
Zabiják Anders a jeho přátelé
Sladká pomsta
Analfabetka, která uměla počítat

