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Nakladatelství FORTUNA LIBRI 
vydává hořce úsměvný román o 
lásce, chlapském přátelství, slunné 
Itálii a skvělé italské kuchyni. 
Budete plakat a budete se smát, 
jako byste sledovali skvělý film! 
 
100 dní štěstí je jedním z titulů 
podzimní KNIHOMÁNIE.  
 
 
 
Novináři obdrží recenzní výtisk na vyžádání. 
 
100 DNÍ ŠTĚSTÍ 
autor: Brizzi, Fausto 
vazba: vázaná / formát: 140 x 210 mm / rozsah: 384 stran   
originál: Cento Giorni di Felicita 
žánr: Beletrie pro dospělé - světová současná  
ISBN: 978-80-7321-873-7 / EAN: 9788073218737 
MOC: 349 Kč 

„Nejztracenější ze všech dní je ten, v němž jsme se 
nezasmáli.“  

Nicolas de Chamfort 

 

Nemám žádnou zásluhu, pro kterou bych byl oficiálně 
vzpomínán. Abych ospravedlnil tu mramorovou desku. Desku, 
kolem které někdo projde a řekne: „Mrkni mi do Wikipedie, 
kdo byl tendleten Battistini!“ 

Nicméně mám ženu a dvě děti, které miluju, úžasné přátele, 
mužstvo kluků, kteří by za mě dali život. Dělal jsem chyby, další 
ještě udělám, ale taky jsem se zapojil. Taky jsem tu byl. Možná 
v koutku, nebyl jsem oslavenec, ale byl jsem tu. Jediné, čeho 
lituju, je, že jsem musel zjistit, že umírám, abych začal žít. 



 

O autorovi 

FAUSTO BRIZZI (narozen v Římě v roce 1968) je 
mimořádně úspěšný italský režisér, scenárista a filmový 
producent. Jeho první celovečerní snímek Noc před maturitou 
(Notte prima degli esami) získal prestižní ocenění italské 
filmové kritiky: David di Donatello (Donatellův David) 
a Nastro d’Argento (Stříbrná stuha) a stal se 
kinematografickým fenoménem roku 2006. Následovaly 

režisérsky vydařené a divácky 
úspěšné komedie Ex (2009), 
Maschi contro femmine (Muži 
proti ženám, 2010), Com’è bello 
far l’amore (Jak je milování 
krásné, 2012), Pazze di me 
(Bláznivě zamilované, do mě, 
2013). Diváci, čtenáři i kritici 
oceňují „komický pesimismus“ 
typický pro jeho postavy, které i 
přes nepřízeň a rány osudu 
dokážou najít sílu znovu ráno 
vstát a dokonce se i usmívat. 
Stejně jako ve svých filmech ani 
zde neskrývá svůj obdiv 
k famóznímu režisérovi a herci 

Mariu Monicellimu, který se proslavil mimo jiné filmy Mí 
přátelé, Brancaleonova armáda, Velká válka. Podle Brizziho 
scénáře natočil režisér Karel Janák film 10 pravidel, jak sbalit 
holku (2014). 

Sto dní štěstí je Brizziho první román a práva byla prodána do 
více než 30 zemí, mj. do Francie, Německa, Velké Británie, 
Španělska, Brazílie, Izraele, Slovenské republiky, Srbska, 
Turecka a Austrálie. Brizzi už ohlásil, že román Sto dní štěstí 
brzy převede na filmové plátno. 

 


