
Zuzana (Zuska) Kepplová (1982) je 
rodáčka z Bratislavy, kde absolvovala 
odbor Dramaturgia a scenáristika na 
VŠMU. Na budapeštianskej CEU 
vyštudovala Gender studies. 
V literárnej súťaži Poviedka 2005 
zvíťazila s poviedkou Baladička 
o víkende. Debutová próza Buchty 
švabachom (2011) získala nomináciu 
na Anasoft Literu 2012, prémiu 
Literárneho fondu, Cenu Jána 
Johanidesa pre mladých tvorcov a tiež 
Cenu Tatra Banky v kategórii mladých 
tvorcov. Koncom roka 2013 jej vyšla 
druhá kniha 57 km od Taškentu, 
v ktorej sú dve novely o expatoch – 
ľuďoch, ktorí síce žijú mimo svoju 
domovinu, no majú šancu plánovať, 
ako bude vyzerať zajtrajší svet. V roku 
2015 jej vyšla tretia kniha – Reflux, za 
ktorú získala nomináciu na Anasoft 
Literu 2015. 

 

Autorka od mája 2015 pracuje ako 
redaktorka publicistiky a komentátorka 
denníka SME. 

 

Vydavateľ Koloman Kertész Bagala, Univerzitná knižnica PU  

a Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií FF PU v Prešove 

Vás pozývajú na autorskú prezentáciu románu 
 

 

Centrálna študovňa UK PU 

3. mája 2016 o 9:30 hod. 
 

Prezentáciu za účasti autorky a vydavateľa K. K. Bagalu  
moderujú Marka Klapáková a Ján Gavura  

 

Prezentovaný román a mnoho ďalších titulov od vydavateľa K. K. Bagalu 

bude možné na podujatí zakúpiť s výraznou zľavou 
 

Tešíme sa na Vás! 

Aj vo svojej tretej knihe (románe) sa 
Zuska Kepplová zaoberá problema-
tikou „expatov“, ľudí žijúcich mimo 
svojho domova, ale vykresľuje, čo 
sa deje po návrate.  

 

Reflux je o návrate študentky 
africkej literatúry do malého 
slovenského mesta, kde sa stretáva 
s rodinou a priateľmi z detstva – 
s bratom, ktorý robí manažéra 
v automobilke, so sestrou na 
materskej, s indicky vyzerajúcim 
stavbárom Milanom, s obľúbeným 
spolužiakom Erikom, ktorý má na 
hlave vytetovanú nacistickú orlicu...  

... s mamou, ktorá si myslí, že 
západné školy štvú študentov proti 
vlastným rodinám a s babkou, ktorá 
prežila odvlečenie do lágra v Rus-
ku, ale už si na veľa nespomína. 
Niekto cudzí je v dome.  

Vydavateľ Koloman Kertész Bagala 
však tvrdí, že to nie je román a mal 
by sa volať inak. 

 


