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Mám ráda severské detektivky. Mám ráda i nÄ›mecké, francouzské, americké, kdysi tu byly k mání i australské. O
anglických ani nemluvÄ›. V&scaron;echny jsou bájeÄ•né, svým zpÅ¯sobem, v&scaron;echny zobrazují Å¾ivot a my&scaron;lení
tamÄ›j&scaron;ích lidí.

Jen jedno je stejné: ona pohádka o zlu, které je následnÄ› potrestáno. Dnes bych se chtÄ›la zmínit o detektivkách,
které jistÄ› znáte - vÄ›Å™ím, Å¾e neexistuje fanou&scaron;ek severské krimi, který by neznal kultovní
&bdquo;Milénium&ldquo; &scaron;védského spisovatele Stiega Larssona. Stieg Larsson zaÄ•al pomý&scaron;let na
napsání detektivního románu uÅ¾ na poÄ•átku devadesátých let. Trvalo v&scaron;ak dal&scaron;ích deset let, neÅ¾ zaÄ•al
psát beletrii. Byl milovník anglosaské literatury, dobÅ™e znal díla Elizabeth Georgeové, Minette Waltersové a Sary
Paretskyové. Velmi dobÅ™e chápal, jaké ingredience má obsahovat dobrý kriminální pÅ™íbÄ›h, aby byl lákavým soustem pro
Ä•tenáÅ™e.
ProtoÅ¾e Stieg Larsson pracoval jako novináÅ™, jeho pÅ™ípravy k románu byly dÅ¯kladné. NeÅ¾ zaÄ•al psá
vypracoval detailní synopsi deseti knih. Psát zaÄ•al v roce 1997, ale nakladatele kontaktoval aÅ¾ v létÄ› roku 2003, to uÅ¾ mÄ›
dokonÄ•ené dvÄ› knihy a pracoval na tÅ™etí. Obrátil se na nakladatelství Piratförlaget, které jeho rukopisy odmítlo hned
dvakrát. Na podzim roku 2003 v&scaron;ak s Larssonem podepsalo smlouvu na vydání v&scaron;ech tÅ™í knih
nakladatelství Nordstedts. UÅ¾ to samo o sobÄ› je v pÅ™ípadÄ› zaÄ•ínajícího spisovatele zcela mimoÅ™ádné. Je&scaron;tÄ
neÅ¾ knihy vy&scaron;ly ve &Scaron;védsku, byla práva prodána do NÄ›mecka a do Norska. BÄ›hem roku 2004 Larsson
provedl men&scaron;í úpravy prvních dvou knih a dokonÄ•il tÅ™etí. Noci strávené psaním kriminálních románÅ¯ byly pro
Stiega Larssona relaxací a odreagováním. Bylo pro nÄ›j zábavné vymý&scaron;let postavy, zápletky, konspirace, protoÅ¾e
v&scaron;e byla jen fikce, která nemohla nijak ohrozit ani jeho, ani jeho pÅ™ítelkyni Evu. ÄŒasto pracoval celou noc, coÅ¾
spolu s nároÄ•nou prací novináÅ™e, &scaron;patnou Å¾ivotosprávou, desítkami vykouÅ™ených cigaret a spoustou kávy tvoÅ™
obraz klasického workoholika. A tak se Stieg Larsson celosvÄ›tového úspÄ›chu svých knih nedoÅ¾il. KdyÅ¾ na konci roku
2004 zemÅ™el, zbývalo do vydání první knihy jen nÄ›kolik mÄ›sícÅ¯...
StiegÅ¯v spolupracovník z TT, Kenneth Ahlborn, v rozhovoru pro Veckans Affärer uvádí, Å¾e postava Lisbeth Salanderové
se zrodila pÅ™i debatÄ› bÄ›hem pÅ™estávky v práci. HovoÅ™ili spolu o tom, jak by asi vypadaly a jednaly postavy z dÄ›tských
kdyby vyrostly. Stiega zaujala pÅ™edstava dospÄ›lé Pipi Dlouhé punÄ•ochy. Byla by to nepÅ™izpÅ¯sobivá dívka, nejspí&scaron
s lehkou mozkovou disfunkcí, která se jen s velkými obtíÅ¾emi zaÅ™azuje do &bdquo;normální spoleÄ•nosti&ldquo;. ÄŒást z
tÄ›chto my&scaron;lenek se odrazila v postavÄ› Lisbeth Salanderové.
Asi mÄ›síc pÅ™ed smrtí poslal Stieg Larsson své
pÅ™ítelkyni e-mail, v nÄ›mÅ¾ sdÄ›luje, Å¾e dokonÄ•il zhruba polovinu Ä•tvrté knihy. Napsal prý zaÄ•átek a konec, ale stÅ™ed
zatím zÅ¯stává rozepsaná. Bylo otázkou, zda Eva Gabrielssonová, která se na psaní románÅ¯ z velké Ä•ásti
podílela, bude moci knihu dokonÄ•it. Celou záleÅ¾itost v&scaron;ak váÅ¾nÄ› zkomplikoval dlouholetý spor o dÄ›dictví mezi Evo
a Stiegovou rodinou. Stieg Larsson Å¾il sice s Evou aÅ¾ do své smrti, nebyli v&scaron;ak oficiálnÄ› manÅ¾elé a ani nemÄ›li
spolu dÄ›ti, takÅ¾e podle &scaron;védského práva Stiegovu pozÅ¯stalost zdÄ›dili jeho otec a bratr. Eva Gabrielssonová tak
po dvaatÅ™iceti rocích Å¾ivota po jeho boku nedostala ani povÄ›stné "Åˆ" z dÄ›dictví pÅ™esahujícího sto milionÅ¯ eur.

Trilogie Milénium dalece pÅ™esahuje rozmÄ›r klasického detektivního Å¾ánru &mdash; &scaron;íÅ™í a hloubkou svého zábÄ
pÅ™ipomíná spí&scaron;e nesmírnÄ› rozmanitou a plastickou fresku souÄ•asné spoleÄ•nosti. Po jeho smrti si tímpádem
dÄ›dicové a nakladatelé rychle spoÄ•ítali, Å¾e by byl nesmysl nepokraÄ•ovat v sérii, která se mezitím stala doslova
fenoménem. PokraÄ•ování se ujal &scaron;védský novináÅ™ a spisovatel David Lagercrantz (1962), který v roce 2015
napsal dal&scaron;í díl - kriminální román &bdquo;Dívka v pavouÄ•í síti&ldquo;.

Kniha vy&scaron;la ve více neÅ¾ Ä•tyÅ™iceti zemích a prodalo se jí pÅ™es &scaron;est milionÅ¯ výtiskÅ¯. Pátý, prý pÅ™edpo
série, nazvaný &bdquo;MuÅ¾, který hledal svÅ¯j stín&ldquo;, vy&scaron;el souÄ•asnÄ› ve dvaceti zemích. ÄŒeským Ä•tenáÅ™
zprostÅ™edkovává celou sérii nakladatelství Host. Zdroj: nakladatelství HOST
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