
Asger to zvorá, přijde o všechno a musí 
vzít práci pečovatele o vozíčkáře Walde-
mara, nejnemocnějšího člověka na světě. 
Jejich každodenní společný život v ghettu 
ve Stentoftu je přehlídka beznaděje. Tedy 
až do té doby, než se vydají na jih najít Tor-
biho el Mekki, marockého léčitele a Wal-
demarovu poslední naději. Někdo je však 
sleduje... 

Pro fanoušky filmu  
Kurz negativního myšlení!

Kodaň – ponuré, vybydlené sídliště je vý-
chozím bodem děje, který se postupně 
mění v napínavou cestu napříč Evro-
pou až do severní Afriky. Hlavní posta-
vy – svéhlavý vozíčkář Waldemar a jeho 
asistent a zároveň vypravěč příběhu Asger 
– hledají uzdravení, rozptýlení nebo aspoň 
špetku smyslu života, když se jejich životní 
dráhy neubírají směrem, kterým by si přáli. Nejprve veselou, poté strastiplnou a nakonec 
tragickou cestu s nimi prožijeme s pobavením, mrazením v zádech i se soucitem a pocho-
pením.
Kristian Bang Foss své hrdiny vykresluje přesně, bez slitování, nezakrývá jejich dobré, ani 
špatné stránky. Tato dovednost spojená s notnou dávkou černého humoru, satiry a smys-
lem pro grotesku často vyvolává ve čtenáři rozporuplné pocity.  Má se smát, nebo brečet?

Vydání: 1.
Formát: šitá brož s klopami, 14×20,8 cm, 160 stran
Datum vydání: září 2015
Překlad: Jana Pavlisová
Doporučená prodejní cena: 239 Kč

SMRT JEZDÍ V AUDI
Kristian Bang Foss

Ostrá, vtipná a srd-
cervoucí road movie 
od jednoho z nejta-
lentovanějších dán-
ských autorů.



KRISTIAN BANG FOSS (1977) je současný dánský spiso-

vatel. Vyrostl v Kodani, kde nejprve studoval matematiku 

a fyziku, ale později se rozhodl pro spisovatelskou dráhu 

a v roce 2003 absolvoval Spisovatelskou akademii v Ko-

dani. Jeho dosavadní tvorba zahrnuje tři romány: Fiskens 

vindue (Rybí okno, 2004), Stormen i 99 (Bouře v roce 99, 

2008) a Døden kører Audi (Smrt jezdí v audi, 2012).

V roce 2013 obdržel dánskou Cenu Jytte Borbergové a také 

Cenu Evropské unie za literaturu.
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Hystericky zábavné, protože Bang Foss má muzikální cit pro odposlech, pre-

cizní formulace a také timing, který je u komika nezbytný.

– Lilian Munk Rösing, Politiken

To nejzábavnější, co bylo v posledních letech dánsky napsáno.

– Jesper Stein Larsen, Jyllands-Posten

Bang Foss exceluje v líčení nálad, které jsou krásné, chladné i hrozivé. … Píše 

zábavněji a poetičtěji než většina dánských prozaiků.

– Nils Gunder Hansen, Kristeligt Dagblad
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