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O KSIĄŻCE 
 

Dziesięcioletni rozrabiaka Viktor mieszka w Pradze z mamą, aktorką, która niespecjalnie sobie radzi z jego 

wychowaniem i własnym życiem. Kiedy Hana dostaje propozycję roli w serialu, postanawia oddać Viktora pod opiekę 

babci. Świetny plan! Viktor zmieni otoczenie, niedawno owdowiała Eva będzie miała kim się zająć, a Hana spokojnie 

odda się pracy. Tak będzie najlepiej dla wszystkich. 

 Tylko że Viki jest wściekły, nie chce się przeprowadzać z miasta na wieś, prywatne sprawy Hany mocno się 

komplikują, a Eva ma swoje zasady i tajemnice. 

 Viki, Hana i Eva. Obserwujemy trzy pokolenia – jak zwykle u Soukupovej, oddane bez retuszu – przez jeden 

rok ich życia, przełomowy i zarazem zwyczajny, jak niemal wszystko, co nas spotyka. 

 Książka nominowana do nagrody Magnesia Litera 2018 w kategorii Proza. 

 

O AUTORCE 

 

Petra Soukupová (ur. 1982) prozaiczka i scenarzystka, jedna z najbardziej wyrazistych czeskich autorek. 

Za swój debiut, powieść K moři (Nad morze), otrzymała w 2008 nagrodę Jiřiego Ortena. Jej druga książka, Zmizet 

(Zniknąć) zdobyła w 2010 najważniejszą czeską nagrodę literacką, Magnesia Litera, w kategorii Książka Roku. W 

kolejnych latach ukazały się entuzjastycznie przyjęte przez czytelników powieści: Marta v roce vetřelce (Marta w roku 

intruza, 2011) i Pod sněhem (Pod śniegiem, 2015), oraz książki dla dzieci: Bertík a čmuchadlo (Bercik i niuniuch, 2014) i 

Kdo zabil Snížka (Kto zabił Śnieżka?, 2017). 

Najlepiej dla wszystkich, najnowsza powieść, szybko wspięła się na szczyt listy czeskich bestsellerów i zdobyła 

nominację do Magnesii Litery 2018 w kategorii Proza. 

 W książkach Petry Soukupovej dominuje problematyka relacji rodzinnych, a oryginalność autorki polega nie 

tylko na chłodnym, analitycznym sposobie relacjonowania wydarzeń, lecz także na niezwykłej umiejętności zaglądania 

w głowy bohaterów. 

 Petra Soukupová jest absolwentką praskiej szkoły filmowej FAMU, współpracuje z twórcami popularnych 

seriali telewizyjnych. Mieszka w Pradze. 

 W Polsce ukazały się dotąd cztery książki autorki: Zniknąć (Afera, 2012), Bercik i niuniuch (Afera, 2015), Pod 

śniegiem (Afera, 2016) i Najlepiej dla wszystkich (Afera, 2019). 
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