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O KSIĄŻCE

W bliskiej przyszłości dochodzi do radykalnych zmian społecznych dzięki Ruchowi. To koniec reguł
ciemnoczasu. Nastaje jasnoczas: zakazuje się myślenia o kobietach wyłącznie przez pryzmat ich wyglądu czy
młodości ciała. Specjalne Instytucje poprawcze wychowują mężczyzn na światłych obywateli z penisem o
wartości IQ powyżej 130!

Věra,  pracownica  Instytucji,  uczestniczy  w tej  walce  o  lepszy  świat.  Oddana  założeniom Ruchu,
przeprowadza swoich klientów przez kolejne fazy terapii, która ma ich uodpornić na „absolutnie wszystko,
co  czyni  z  kobiety,  z  jakiejkolwiek  części  jej  ciała,  narzędzie  do  bezdusznego zaspokajania  prymitywnej
żądzy”. Działaczki muszą też użerać się z opozycją zwaną Gwardią Męskości i uświadamiać uparte kobiety,
które nie chcą przyjąć faktu, że moda wyszła z mody, a makijaż to wstydliwy przeżytek. Pracy jest w bród...

Gorzka dystopia? Dowcipna prowokacja? Literatura zaangażowana? Zdecydujcie sami. Petra Hůlová,
czeska specjalistka  od literackich skandali  i  językowych wygibasów, jak zwykle  zadbała  o  to,  by  nikomu
podczas lektury nie było zbyt wygodnie.

O AUTORCE

Petra  Hůlová  (ur.  1979  w  Pradze),  prozaiczka,  absolwentka  mongolistyki  i  kulturologii,  jedna  z
najwybitniejszych  współczesnych  autorek  czeskich.  Tłumaczona  na  wiele  języków  laureatka  nagród
literackich: Magnesia Litera, Nagroda Josefa Škvoreckiego, Nagroda Jiřiego Ortena, Książka Roku – nagroda
dziennika „Lidové noviny”.

Autorka dziesięciu powieści, twórczo związana również z teatrem. Na podstawie trzech jej książek:
Plastikowe  M3, Macocha i  Krótka  historia  Ruchu,  powstały  sztuki  teatralne;  sama  także  pisze  teksty  i
adaptacje sceniczne.

Prowadziła  kawiarnię  Zenit na  praskich  Vršovicach,  wykłada  twórcze  pisanie,  jako  publicystka
współpracuje z pismami oraz stacjami radiowymi. W 2014 roku kandydowała do Parlamentu Europejskiego z
ramienia Partii Zielonych. Ma troje dzieci, mieszka w Pradze.

W Polsce ukazały się dotąd cztery książki Hůlovej: Czas Czerwonych Gór (2007, W.A.B.), Stacja Tajga
(2011, W.A.B.), Plastikowe M3, czyli czeska pornografia (2013, Afera), Macocha (2017, Afera).


