
Mrazivé hry jsou
částečnou biografií
Hustopečská spisova-
telka Markéta HaŤasi-
mová př€dgtavila svoji
novou knihu. Jmenuje
Ée Míazivé hry

AIE,IA BEiA!_rc!Á

Hu8top.č€ - Pod jejííná
íukáma vzniklo již jedenáct
nlzných přlběhú, Přlběhú,
které vtiskla do knih, Téma
pro dvanáctou v pořadl si Ji
nášlo samo,spisovaielka
Markéta Harásimová
z Hustop€či 5e tentokrát
zaměřila na problematiku
stalkingu (sledovdní o ne-
chtěné kontokťovóní osoby -
pozn, red.) a dotýká se čás
tečně i depre§i,'obojí jsem
si v jisté miře zažila. chtěla
jsem tak formou beletrie
upozornit na jejich úskali
a zrádné momenty, kt€ré si
lidé bohužel občas nePři-
pouští," \,,yprávi Harasimová.
Knižní novinka Mrazivé hry
je tak čáslečnou autobio
grafii-

Publikace ukrivá milost-
ný přiběh s detektivni zá,
pletkou, ,J€ plná emocí
a nabjzi zajimayý pohled do
duši dvou rozditných žen- 

'enabitá napětim, erotikou
i humorem," řiká o §vé
dvanácté krrizé Herásimová.
Na knize pracovala pŤibližně
devět měsícú, za kmotry §i
pak vybrěla napřiklad zPě-
váka petra kotvalda či se-
xuolo8a Radima Uzla,

Mrazivé hry jsou určené
hlavně ženám,,Rozhodně
al€ má co řlct i mužúm,
Našla si mezi nimi už řadu
čtenářů"' zmiňule spisova-
t€lka, která záčala se sep!
§ováni povidek už ve s!ých
deseti letech,

První román s názvem Jsi
můj osud napsala íodačká z
(mova v patnáati leteah,
Začala jej psát v době studia
na obchodní akaclemii v
opavě, V dospělosti si pak
zamilovala jižni Moraw a
od roku 2010 žije 5 manže-
1em v Hustopečlch.

Harasimová je prvni spi-
sovatelkou ve své rodině,
Mezi jejl díla patř také
Neikrásnějši dar, Miiam,

Bolest lásky nebo Růže
a slzy. Nejdřlve psa]a pouze
pro divky, později přešIa
k románúm pro ženy a de-
tektivkám,

V dílech §e obvykle za-
měfuJe na vztahy e
lehké ltdské osudy,
,,Náměty čerpám
většlnou ze ži-
vota, Mé knihy

lf

ně, ,,Vždy začinám den
9 kávou, Ne kvůli kofeinu,
al€ vúni,' l1čí Hustopečanka.

A laké má delšl plány?
,Dokončuji třináctý román
pro dospělé a chystám

i knížku pro děti,
obě na letošní

Jaťo," pro-
zrazu]e
umělkyně.

16,1.JD,I7

mall vždy
ústlední té-
má, okolo
kteíého se
n.baluit
daBi při-
běhy,'
uvádi au
torka,

tedy §]

Áp

il
klomě
zviřat.
Nesnesla
bych
snad je-
nom pa-
pouška,"
usmívá se
žena,

TVoří
převážně

pracov-


