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„Zbytek jsem zakopal tam, kde je zbytek.“ 

 

Martina Mouseová je česká spisovatelka a stejně tak, jako její příběhy, je i ona trochu 

tajemná. Mnoho se o ní neví, avšak romány, které píše, jsou dostatečně vypovídající. 

Hovoří v nich o silných ženách, nacházejících se na úžasných místech a zahalených 

dráždivými tajemstvími. Má za sebou již čtyři – Tamara (2017), Cosmetic Valley 

(2018), Desperátka (2018), Útěk (2019) a na páté pracuje. Své knihy, na jejichž 

obálkách jsou vždy nádherné ilustrace Markéty Myškové, publikuje Martina 

Mouseová u vydavatele Martina Koláčka (E-knihy jedou) elektronicky. 

 

S jednou z nich, Desperátkou, si autorka, jak sama říká, „pěkně pohrála“. Pojďme se 

na ni tedy podívat…. 

 

„Švýcarské banky vydaly seznamy sejfů, které nikdo neotevřel více než šedesát let. 

Hledají jejich majitele…“ 

 

Jsme v Praze dnešních dnů. Gretě Štaudové je 18 let a žije v malém bytě se svou 

matkou. Není příliš pohledná, avšak jak později zjistíte, je velmi chytrá a odvážná a 

možná ještě něco navíc. Že se mnohé z toho brzy změní, také zjistíte – ale 

nepředcházejme. 

 

Při svém brouzdání po internetu náhodně objeví informaci o mnoho let neotevřených 

trezorech v jedné švýcarské bance a seznam jejich majitelů. Mezi jejich jmény objeví 

šokovaná Greta i to svoje. Běží za svou matkou a té nezbývá, než Gretě konečně 

odhalit rodinné prokletí a záhadu tajného sejfu, o nichž neměla doposud ani tušení. 

Matka ji zapřísahá, ať nic nepodniká a rozhodně se k sejfu, který sebou nese kruté 

poselství, nehlásí. Nebyla by to ale Greta, kdyby toto dodržela. Tajně se vydá do 

Zurichu a trezor otevře… Co odhalí a jaké to bude mít následky, vám neprozradím. 

Připravila bych vás totiž o nevšední zážitek, úžasnou a neobyčejnou zápletku a 

spoustu napětí.   

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/desperatka-414996


Zpočátku se vám bude zdát, že čtete pohádku, ale pohádka to není, to mi věřte. 

Jedná se o mysteriózní příběh, skoro thriller, psaný lehce, ale ne bez myšlenky, což 

myslím nejednomu z nás dobře vyhovuje. Odehrává se trochu v zahraničí, ale 

především překvapivě v malé české vesničce a také uprostřed staré Prahy. A právě 

stará Praha je autorkou velmi dobře zvoleným místem. Má značný historický přesah 

a vyvolává v nás strašidelné představy, i když se jedná o příběh ze současnosti. 

Nevím jak vy, ale já mám pocit, že duchové starých pražských domů jsou stále mezi 

námi…  

 

„…Hned se cítila lépe. Měla pocit, jako by se v místnosti uvolnila atmosféra, jako by 

pominulo to obrovské napětí, které tam ještě před chvílí bylo, „Dovolíte?“ zeptala se 

lebky …“ 

 

Román Desperátka má spád. Martina Mouseová vypráví ich-formou prostřednictvím 

hlavní hrdinky. Může se stát, že vám zpočátku bude trochu nesympatická, svůj názor 

však rychle změníte, až s ní její dobrodružství budete prožívat. Vždyť kdo se do 

dobrodružství nevrhá, také jej ani nezažije! Budete obdivovat její inteligenci, 

statečnost, paradoxně i určitý pragmatismus, a dokonce smysl pro humor v místech, 

kde byste ho vůbec nečekali. Jsem si jistá, že s Gretou budete soucítit a zamilujete si 

její dva psy – strašlivé vlkodavy. Pochopíte, že kdo je „jiný“, vidí i svět kolem trochu 

jinak, a ač se to zdá neuvěřitelné, i samotáři mohou mít opravdu bohatý život. Bude 

vám také připomenuto, či chcete-li, budete varováni, co s lidmi mnohdy udělá 

bohatství.  

 

Jste-li milovníky strašidelných, dobrodružných a romantických příběhů, fantasy, 

legend, anebo detektivek, thrillerů a hororů, zanechá na vás tento příběh stopy. A 

možná se vám o něm bude i zdát…tak jako mně. 

 

„Anton Štaud, známe mordýře a lapku, co okrádal a mordoval naši Lhotku!  

Anton Štaud, všichni na něj byli krátcí, chytli ho až královi vojáci.  

Anton Štaud, teď v Lhotce leží za hřbitovní zdí, kde jen mordýři svůj věčný spánek 

sní….“ 
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