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O knihe 
Abd al-Latíf je starý muž, ktorý pokojne zomiera na nemocničnom lôžku v Damasku. Pred 
smrťou poprosí svojho najmladšieho syna o posledné želanie, aby bol pochovaný na 
rodinnom pozemku v regióne Aleppo. V zúfalom úsilí naplniť otcovu poslednú vôľu cestuje 
od tej chvíle trojica súrodencov s pozostatkami otca a začína sa púť súčasnou Sýriou cez 
spletitú sieť checkpointov. Cesta, ktorú by za normálnych okolností prekonali za pár hodín, v 
súčasnej situácii trvá niekoľko dní. Lemujú ju rozbombardované domy, opustené dediny a 
vraky tankov. Postupne sa demaskuje nielen rozklad vonkajšieho sveta, ale zároveň aj 
rodinných a súrodeneckých vzťahov. V dusnej a napätej atmosfére mikrobusu s 
rozkladajúcou sa mŕtvolou otca ožívajú prízraky ich spoločnej histórie. 
 
„Brilantný, temný a absurdný roadtrip.“ – Wall Street Journal 
 
„Poézia a horor sa snúbia v príbehu o láske a smrti, ktorý sa odohráva vo vojnou zničenej 
Sýrii.“ – The Guardian 
 
 
Preklad a vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil hlavný partner Fond na podporu 
umenia. 

 
O autorovi 
Chálid Chalífa (1964) je sýrsky spisovateľ, scenárista a poet. Bol trikrát nominovaný na ocenenie 
Medzinárodná cena pre arabskú prózu (IPAF). Narodil sa v Aleppe v roku 1964 ako piate dieťa  
v rodine trinástich súrodencov. Napísal scenár pre niekoľko televíznych seriálov či dokumentov 
a krátkych filmov. Za svoj román V kuchyniach v tomto meste chýbajú nože získal prestížne 
ocenenie – Medailu Nadžíba Mahfúza. 
 
V diele Smrť je brutálna drina (2023, BRAK) hlbšie rozvíja myšlienku paralely medzi rozpadom 
spoločnosti a rozvoľnením rodinných vzťahov. Román evokuje akýsi makabrózny road trip, kde 
sa traja súrodenci snažia naplniť otcovo posledné prianie: byť pochovaný vedľa sestry.  
S pribúdajúcimi kilometrami na ceste sa transport otcovej mŕtvoly v mikrobuse cez Sýriu, zničenú 
občianskou vojnou, mení na desivú nočnú moru   


