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Carys Brayová
Píseň Pro 
Issy Bradleyovou 
Je podzim a v přírodě všechno umírá. Jacob má 
v pokoji mrtvého pavouka schouleného do klu-
bíčka. a na dolní palandě leží schoulená máma,
ale o tom se nesmí mluvit. Táta říká, že by to lidi
nepochopili. Jacob umí udržet tajemství – sám
jedno má: jakmile přijde na ta správná slova 
a najde v sobě dost víry, vykoná zázrak vzkříšení,
takový, o jakých se vypráví v Bibli. Pak bude
všechno zase jako dřív, Issy se vrátí, máma
vstane, obleče se a udělá jim snídani. a všichni
budou žít šťastně až do smrti.
Pět členů rodiny Bradleyových se vyrovnává se
ztrátou a krizí víry každý po svém. ale každý
někdy potřebuje zázrak.

Přeložila Klára Šumová
vázaná, 392 stran, 378 Kč, IsBN 978-80-2572-662-4

https://www.kosmas.cz/knihy/226678/pisen-pro-issy-bradleyovou/Zakoupit můžete zde

„Román Píseň pro Issey Bradleyovou se mi 

moc líbil. Je neobvyklý, chytrý… dojemný 

a uklidňující… Fantastická kniha o víře 

a o tom, co se s ní stane, když nastane 

něco nepředstavitelného.“ - Nick Hornby

Rozhovor s autorkou na následující straně
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Carys Brayová byla vychována v rodině
Mormonů. Ve svých třiceti letech opustila
kostel a náboženství nahradila psaním.
Píseň pro Issy Bradleyovou je její první
román. Žije v Southportu s manželem 
a čtyřmi dětmi.

Jaké to je držet svou první knížku  v ruce?
Cítím se trochu divně, ale je to vzrušující a taky malinko děsivé.
Děj románu Píseň pro Issy Bradleyovou se rozvíjí pohledem
každého člena rodiny. Která postava se vám psala nejlépe 
a která je vaše oblíbená?
Bylo to zábavné psát něco jako kaleidoskop členů rodiny Bradleyů.
Kdybych zvolila jedinou perspektivu, mohla bych vždycky dokončit
jednu a začít pracovat na druhé. Nejlépe se mi asi psalo o sed-
miletém Jacobu Bradley, snad proto, že jsem strávila dlouhou dobu
obklopená dětmi. Oblíbila jsem si však Alma Bradleye. Je to dospí-
vající syn, trapný a cynický, takový „darebák“ v rodině, ale je to
opravdu dobrý kluk a líbilo se mi o něm psát. 
Píseň pro Issy Bradleyovou popisuje, jak rituály a učení
mormonské církve tvarují jedince a jak to ovlivňuje fungování
rodiny. Jak román přijímá náboženská komunita, liší se nějak
reakce lidí mimo ni? 
Zatím se zdá, že Mormonům, kteří si to přečetli, se to líbilo. Při psaní
jsem často myslela na esej Salmana Rushdieho, kde napsal:
„Nejvíce sekulární autoři by měli být schopni představit sympatický
portrét oddaného věřícího." Doufám, že se mi to podařilo.
Román čerpá z některých vašich zkušeností, včetně vyrůstání
jako člena mormonského kostela a svědka smrti dítěte. Jak to
ovlivnilo váš příběh? 
Mé druhé dítě se narodilo s postižením a v raném věku zemřelo.
Issy Bradley umírá za velmi odlišných okolností, ale myslím si, že
moje zkušenost se ztrátou dítěte mě přiměla zevrubněji se zajímat
o smutek, jak ovlivňuje život lidí. O víru se hluboce zajímám, ale
pochybuji o zázracích, z ní vycházejících.  Samo-zřejmě, že jsem
mohla děj zakomponovat do jiného náboženství, ale možná jsem,

třeba trochu z lenosti, využila prostředí, v němž jsem vyrůstala.  Při
psaní románu jsem se nesetkala s ně-jakými vážnějšími problémy.
Jen jsem se obávala toho, aby lidé nevzali knihu jako autobi-
ografickou. Proto jsem se ji roz-hodla napsat z pěti různých pohledů. 
Někteří spisovatelé se cítí silnější v popisování vlastních
prožitků, jiní zase, píši-li výhradně fikci. Jak je to u vás?
Nejsem si jistá, že můj život je natolik zajímavý, abych o něm psala.
Sama jsem zažila smrt dítěte, ale v Písni pro Issy Bradleyovou jsou
emoce z této tragické události velmi odlišné od těch mých. Můj
vlastní příběh vede k opuštění  mormonismu, a to není něco, o čem
mám zvláštní zájem psát. 
Je pozoruhodné, jak spřádáte různá vlákna děje dohromady do
závěru, který je uvěřitelný, smutný a relativně nejednoznačný.
Jak jste dospěla k takovému konci?
Od samého začátku jsem věděla, že chci, aby román začal a skončil
na pláži. Původně byl konec poněkud jakoby zahalený do mlhy, což
by mohlo čtenáře frustrovat. Tak jsem o něm dlouze přemýšlela 
a upravovala až do tvaru, v němž vyšel.
Jaká byla cesta vašeho románu ke knižnímu vydání?
Poslední úpravy jsem udělala v srpnu 2013. Pak můj agent poslal
rukopis několika nakladatelům. Věděla jsem, že nejméně tři měsíce
se nebude nic dít, tak jsem myslela na jiné věci. O to víc jsem byla
překvapena, když mi za dva dny telefonoval, že o rukopis je zájem.
Do konce následujícího týdne jsem měla vydavatele. Bylo to ne-
smírně vzrušující – pravděpodobně nejvíce vzrušující týden v mém
životě.
Jak píšete, vytváříte si nějaký pevný plán nebo je vaše tvorba
spíš intuitivní? 
Myslím, že se u mě prolínají oba způsoby. Vždycky vím, jak  román
začne a jak skončí. Ale mezi tím se objevují nějaké konflikty pra-
menící z vývoje děje nebo z mých instinktů. 
Jakou nejužitečnější radu jste dostala? 
Hodně čtěte. 
Je nějaká kniha, kterou byste ráda napsala? 
Román Ledaže od Carol Shields. (Česky Mladá fronta, 2004).

(Ze zahraničních pramenů)

Carys Brayová vystudovala literaturu a tvůrčí
psaní. Za svou první sbírku povídek Sweet Home
(Sladký domov, 2012) získala Scottovu cenu, ale
teprve prvním románem Píseň pro Issey Bradley-
ovou (A Song for Issey Bradley, 2014) se 
z ní stala literární hvězda první velikosti. 
Příběh o síle rodinných pout a krizi víry si vysloužil
jak neutuchající přízeň čtenářů, tak mnohá ocenění,
včetně užší nominace na prestižní Costa Award.
Druhý román Muzeum Tebe (The Museum of You)
vyšel v r. 2016.



Robert Kvaček
Poslední den
Mnichov – Praha, 1938

Mnichovská dohoda ze září 1938, jež tragicky
zmrzačila tehdejší Československou republiku,
je dodnes vnímána jako jeden z nejbolavějších
okamžiků naší novodobé historie. odstartovala
největší válečnou katastrofu, jež postihla celou
evropu i další kontinenty, a dalekosáhle ovlivni-
la následující světový vývoj. Ačkoliv se čeští
politici v čele s prezidentem Benešem snažili
republiku zachránit vší mocí včetně moci
branné, zradě svých spojenců – Francie a Anglie
– čelit nedokázali. Těm byl osud malé země
uprostřed evropy lhostejný. Adolf Hitler dosáhl
s jejich pomocí svého a vítězně vykročil za svým
snem o tisícileté říši. Co mnichovské dohodě
předcházelo, proč k ní došlo, kdo a jak se na
onom ostudném činu podílel a jak vše probíhalo
– tyto a další skutečnosti popisuje renomovaný
český historik prof. Robert Kvaček. na základě
detailní znalosti dobových dokumentů plasticky
líčí dění a atmosféru oněch zářijových dní,
zejména dne posledního. 

Vázaná, 168 stran, 199 Kč, IsBn: 978-80-7557-138-0, eAn: 9788075571380 

http://epocha.cz/detailknihy.php?id=924Zakoupit můžete zde
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Poslední hodiny
Odpoledne 30. září se československá vláda zabývala už jen tech-
nickými problémy evakuace pohraničních oblastí. Koncipovaly se
projevy pro generála Syrového a ministra Vavrečku, promluvit
v rozhlase se chystali další činitelé, mezi nimi ministr a pražský
primátor Zenkl, který tím vlastně odvolal svou demisi . (Příštího dne
se však v jeho bytě sejde porada, na níž se bude uvažovat o usta-
vení nové, silnější vlády. Zůstane jen u myšlenky.) Beneš načrtl
pokyny pro vyslance Mastného, který byl jako berlínský vyslanec
vybrán, aby zastupoval Československo v mezinárodním výboru
pro provedení mnichovské dohody. Všechny jeho hlavní členy
dobře znal. Měl žádat zastavení nacistické propagandy proti
Československu a odvolání požadavku plebiscitu. Určení nových
hranic by vycházelo ze soudobé národnostní situace, nikoliv
z výsledků sčítání lidu v roce 1910. Základem by byly okresy soud-
ní, jež byly národnostně jednolitější než politické. Nedalo se ale
příliš spoléhat na to, že mezinárodní výbor přihlédne aspoň zčásti
k československým stanoviskům. Demobilizační a evakuační
otázky dostal na starost generál Husárek. Letadlo s delegací
odletělo z Prahy o páté odpoledne. Mezinárodní výbor se už
v Berlíně scházel k první poradě. Její zahájení českoslovenští
zástupci nestihli. Vůbec na tom nezáleželo. Na druhou hodinu
odpolední si prezident Beneš pozval poslance, kteří ho již dříve
a znovu dnes dopoledne žádali nekapitulovat. Předevčírem jim
slíbil, že je zpraví o nejzávažnějších rozhodnutích – a před chvílí
bylo vysloveno to nejdůležitější. Chtěl jim vysvětlit důvody svého
postoje a získat je pro něj. Nepřišli všichni najednou, poslanec
Klíma nebyl hned k zastižení, a tak vešel pár minut po začátku.
Porada se konala v místnosti, kde před polednem zasedala vláda.
Stále ještě tu visely dvě mapy republiky. Zítra měly být minulostí.
Beneš si sedl do čela dlouhého stolu, jednu nohu si přehodil přes
opěradlo křesla. Byl velmi unaven, rysy v obličeji strhané, oči za-
rudlé, zestárl. 
Začal poslanec Jaroslav Stránský. Mluvil pro obranu: lid je obětavý,
armáda výtečná, máme pevnosti. „Snad by to nebylo marné.
A ostatní svět by k tomu nemohl klidně přihlížet .“ Beneš se hned
pustil do delšího výkladu. První věty byly poněkud nejisté, hlas
neklidný. Pak už měla slova přece jen řád. Byla plná žalob
na západní velmoci. „V dějinách není příkladu, aby se tak jednalo
se samostatným národem a státem. Vy nevíte, co jsem v posled-
ních dnech prožil. To se nedá říci. Jsme opuštěni a zrazeni. Jsou to

zbabělci a nejhnusnější je, že nám řekli, že můžeme mobilizovat.
Věřil jsem proto, že se do toho půjde. Bylo to těžké rozhodování,
přijmout podmínky a zachránit národ, anebo jít sami do boje
a nechat se vyvraždit. Čtyřiadvacet let jsem dělal politiku se západ-
ními velmocemi. Jejich stav je dnes dezolátní. Už od srpna jsem
viděl, jak si Londýn a Paříž s námi hanebně hrají. Garantovali
předem Hitlerovi, že to dostane. Ze strachu před komunismem
půjdou Francouzi a Angličané s Němci. Dnes byla u mé ženy
známá Francouzka, klekla před ní na kolena a prosila ji, aby
neproklínala francouzský národ. S pláčem přišel ke mně generál
Faucher a řekl, že se stydí být Francouzem.“ „Pane prezidente, já
s vámi nesouhlasím!“ ozval se s námitkami Gottwald. „Bosí
a bezbranní Habešané se bránili, my se podrobujeme. Jen se
podívejte, jak se brání španělský lid. Máme skvělou armádu, národ
je jednotný. Vždyť by ostatní svět nás nemohl nechat osamoceny.
Požadavky mnichovské by se neměly přijmout.“ „Nevěřím, že by
Francie a Anglie pomohly,“ opakoval Beneš. „Jsou rády, že se
vyhnuly válce.“ Poslanec Jóža David vzpomněl, že za války byli
legionáři v nejobtížnějších situacích, a přece se z nich dostali. „Lid
nechápe, že jsme bez boje vydali část svého území.“ Beneš trval
na nemožnosti se bránit. „Jsme sami a k tomu ze všech stran
sevřeni.“ Poslanec Bohumil Stašek stočil na chvíli rozpravu
k vnitřnímu vývoji: Co vůbec dál? Jaké ideje se teď dají národu?
Prezident uvedl, že počítá s abdikací. Je si vědom toho, že z nové
situace musí vyvodit důsledky. A znovu připomněl, že ve Francii
nenašlo Československo podporu ani u těch, kteří byli počítáni
mezi jeho přátele. „Promiňte, pane prezidente, že s vámi ne-
souhlasím,“ přihlásil se o slovo poslanec Rašín . „Na tomto Hradě
vládli čeští králové samostatnému státu a určovali často dějiny
Evropy . Zde na tomto Hradě se ale nikdy neustupovalo. Měli jsme
se bránit. Ustoupili jsme sami. Příští generace nás odsoudí, že
jsme bez boje odevzdali své kraje. V čem má národ vidět sílu a v co
má věřit, když jsme mu vzali armádu, která bez výstřelu opouští
pozice? K té cizí zbabělosti připojujeme zbabělost vlastní. Je prav-
da, že jiní zradili nás, ale my zrazujeme sami sebe.“ Chvíli bylo
ticho. Čekalo se, co odpoví prezident, ale i ten mlčel . Bylo znát, že
ho Rašínova slova zasáhla. Pak řekl, že boj za nynějších okolnos-
tí by znamenal vyvraždění národa. „My jsme nikdy nezradili, ale byli
jsme zrazeni. Neporazil nás Hitler, ale naši přátelé“. „Národ, který
se nebrání, propadne mravnímu rozvratu,“ varoval poslanec Josef
Tykal. „Lid nebude nikomu a ničemu věřit.“ „Národ je dnes dál než
politika a vláda,“ dodal poslanec Vlastimil Klíma. „A je Hitler
opravdu připraven na obecnou válku, která se z izolovaného boje
může vyvinout?“ „Západ má strach z jakéhokoliv konfliktu,“ uvažo-
val Beneš. „A žádný důvod na tom nic nemění. Morálka národa jistě
poklesne, ale i tuto krizi bude muset přežít.“ „Nemůžete mě, pane
prezidente, přesvědčit,“ odmítl znovu Benešovy úvahy Gottwald.
„Lid je nespokojen a je obava, že půjde do ulic. Snad by se za hra-
nicemi vzpamatovali a přišli nám na pomoc.“ „Nevěřím Francii
a Anglii, neboť se bojí války a hlavně se bojí sociální revoluce,“
uvedl Beneš svůj další rozsáhlejší výklad. „Poznal jsem, že velké
státy a národy nepočítají ani teď se státy a národy malými.
Nakládají s nimi, jak se jim to právě hodí. Na vlastním územním
celku si musíme vybudovat národní život. Udržet svobodu
a demokracii. Jistě mnoho musíme změnit i v zahraniční politice... 

www.epocha.cz



Hana Hindráková 
NezloMNý
Njoro musel opustit v sedmi letech mat-
ku, která byla závislá na alkoholu a mlá-
tila ho. začal žebráním, ale brzy mu ne-
zbylo než krást. Život v gangu provázelo
znásilňování i lynčování. 
zákon ulice ho natolik poznamenal, že
se možná nedokáže dostat z úplného
dna, ani když mu někdo podá pomocnou
ruku.
Vázaná, 192 stran, 269 Kč, 
eAN: 9788075439499

https://www.alpress.cz/nezlomny/
Ukázka a videorozhovor s autorkou na následující straně
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Rok 1987 Kamukunji slum, 
Eldoret, západní Keňa

V noci ho ze spánku na podlaze vzbudilo vrzání gauče do-
provázené hlasitým sténáním. Jeden hlas patřil bezesporu jeho
matce, ten druhý neznal. Joseph si přetáhl přikrývku přes hlavu,
strčil si hubené prsty do uší a pokoušel se spát dál. Věděl, že od
této chvíle budou mít zase nového otce. Možná tak na dva dny, než
si matka přivede něko-
ho jiného. Několikrát 
s ní stráví noc, všech-
ny je zmlátí a pak zmizí
z jejich života v ple-
chové chatrči. A zaned-
louho se to bude celé
opakovat stejně jako
uplynulé roky. A potom
znovu. A znovu. Kunji,
jak se chudinské čtvrti
Kamukunji přezdívalo,
patřilo k nejchudším 
a nejnebezpečnějším
částem Eldoretu. 
Nejhorší situace pano-
vala v období dešťů, kdy lidé mohli stěží opustit své chudé domky
a nezabřednout ve všudypřítomném mazlavém červeném blátě. Po
nějaké době se Josephovi podařilo opět usnout. Když ráno otevřel
oči, gauč se světlehnědým potahem byl špinavý a prázdný. Vedle
na oprýskaném stole se válelo několik lahví od piva a matčiny
spodní kalhotky.
Jeho sestra a bratři ještě podřimovali. Snažil se pohybovat potichu,
aby je nevzbudil. Když spali, necítili hlad, samotu ani smutek. Ani
zoufalství, které je obklopovalo celé roky a stalo se neoddělitelnou
součástí jejich života. Jakmile se postavil, jeho vyhublé tělo 
s nohama tenkýma jako kuřecí pařáty zachvátila silná bolest v okolí
žaludku. Křeče se zhoršovaly a on si musel znovu sednout. Oválný
obličej se mu zkřivil nenadálou bolestí a malé hnědé oči se zalily
slzami. Schoulil se do klubíčka, hlavu s krátkými černými vlasy
sevřel do dlaní a čekal, až to přejde. Poslední dny to začínalo být
nesnesitelné. Nejdřív měl jenom šílený hlad, ale ten pocit se naučil
brzy ignorovat. Potom ho to začalo bolet. A nejen fyzicky. Největší
bolest cítil v srdci. Proč mě maminka nemá ráda? Proč mě mlátí?
Proč mně nadává do spratků? Co jsem jí udělal? ptal se sám sebe
v duchu pořád dokola. Záleží jí jen na mužích, které si vodí domů.
A pak na pivu, které prodává. Doploužil se do kuchyně s nadějí, že
by tam mohl najít něco k jídlu. Bolelo ho celé tělo, nohy se mu plet-
ly a hlava motala. Pocit na zvracení se snažil potlačit. Ze zku-
šenosti věděl, že zvracet žaludeční šťávy je velmi nepříjemné 
a bolestivé. A nic jiného v žaludku neměl. Už několik dní nejedl.
Poslední jídlo, které dostal před čtyřmi dny společně se svými

sourozenci od matky, byla jedna porce samotné kukuřičné kaše
ugali. A najedla se jenom Melody. Když s Ryanem viděli její zoufalý
pohled, ochutnali a zbytek jí nechali. Byla to jejich sestra a jako
starší bratři se o ni museli postarat, když už to neudělala jejich
matka. Cítili za malou sestru velkou zodpovědnost. Maličkého Mi-
kyho Evah ještě kojila. Tedy dala mu najíst, když už nesnesitelně
plakal, a někdy ani to ne. Třeba něco přinesl matčin přítel, prolétlo
Josephovi hlavou, než zaslechl tupou ránu. Útroby mu sevřel 

strach, protože ačkoliv
nic neviděl, tušil, co se
děje. A jakmile došel do
kuchyně oddělené od
obývacího pokoje jen
zašlým béžovým závě-
sem, jeho obavy se
potvrdily. Matka oble-
čená v modročervené
haleně a dlouhé žluté
sukni ležela na zemi
mezi hrnci a cosi
nesrozumitelného mu-
mlala. Oči orámované
červeným bělmem se jí
leskly, jako by měla

horečku, rozcuchané kudrnaté vlasy jí trčely na všechny strany 
a tupý pohled upírala kamsi do rohu, kde visel v pavučině velký
černý pavouk s chlupatým tělem. Vzápětí ucítila, že se na ni někdo
dívá. Pomalu otočila hlavu a vykřikla:
„Co čumíš, ty malej smrade?“ „Slyšel jsem nějakou ránu a nevěděl
jsem, co se stalo,“ zalhal tiše Joseph a snažil se potlačit pláč.
Věděl, že kdyby začal plakat, matka by se k němu chovala ještě
daleko hůř. Proč mi maminka takhle říká? Proč je na mě tak zlá?
Vždyť dělám všechno, co řekne. A stejně to nestačí. „Měl by ses
radši starat o to, abychom měli něco k jídlu,“ osopila se na něj
zpříma a on z jejího dechu ucítil alkohol. Jeho zápach zaplnil celou
místnost a Joseph se musel hodně snažit, aby se nepozvracel.
Ozvalo se bušení na dveře. „Dále,“ houkla Evah a do místnosti
vkročily čtyři ženy, které Joseph znal. Chodily za matkou často 
a společně vyráběly pivo. Pokaždé velmi živě gestikulovaly rukama
a dělaly stejný hluk jako jeho matka, když se napila. Josephovi bylo
jasné, že i ony staví alkohol na první místo. Před třemi dny u nich
strávily dopoledne a společně míchaly vodu s kukuřičnou moukou.
Nyní přišly dodělat busaa, jak se kukuřično–prosnému pivu říkalo,
aby ho mohly prodávat na trhu. Nejtlustší z žen, která měla dvoji-
tou bradu a prasečí nos, pomohla Evah dojít na dvorek, posadit se
a opřít se o stěnu chatrče. Žena oblečená v kostkovaných šatech 
s modrou zástěrou přitáhla společně s dalšími dvěma z kuchyně
velkou čtyřicetilitrovou nádobu ze žluté umělé hmoty přikrytou
plechovou poklicí. Byla v ní kukuřičná mouka rozpuštěná ve vodě.
Mezitím se Evah vzpamatovala, rozdělala oheň a žena s prasečím
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nosem nalila ze žluté nádoby na velkou černou pánev mazlavou
bílou tekutinu. Během míchání dlouhou dřevěnou laťkou popíjely
pivo z předchozí várky. Jakmile se kašovitá hmota vysušila 
a zhnědla a celý dvorek se zahalil do odporného nasládlého kouře,
který pronikl i dovnitř do chatrče, přidaly proso s čirokem a suchou
směs řádně zamíchaly. Nakonec nasypaly do pánve cukr, přilily
vodu a pivo začalo znovu probublávat. Ze dvorku se ozýval hlasitý
smích a pisklavé ženské hlasy. Joseph věděl, že až bude pivo
hotové, ženy se společně opijí do
němoty. Nakoukl tam, a ještě než
stačil cokoliv říct, matka se na něj
obořila: „Mazej do města a něco
sežeň. V šesti jsi dost velkej na to,
abys taky něco dělal.“ Evah
Njoroge se levou rukou opřela 
o zeď a pokusila se vstát. Byla však
příliš opilá, aby se jí to podařilo.
Zavrávorala a se zasténáním klesla
zpátky mezi nádoby. Když dopadla

na zem, hlučně se rozchechta-
la. Joseph ji pozoroval s hrůzou 
v očích, neschopen slova.
„Neslyšel jsi, co jsem řekla?“
zařvala znovu. Popotáhl malým
rozpláclým nosem, se zvlhlýma
očima vysíleně přikývl a zašep-
tal: „Tak já jdu.“ „Jo a vezmi si 
s sebou Mikyho. Mně akorát
odrazuje zákazníky a lidi ti tak
spíš něco dají,“ křikla. Joseph
se vrátil zpátky do ložnice,
oblékl si modrozelenou mikinu,
kterou před několika měsíci
dostal od jedné hodné soused-
ky, seprané červené kalhoty 
a do proděravělého batikova-
ného šátku si na záda uvázal
spícího bratříčka. Kdyby nepo-
slechl a zůstal doma, matka by
ho zmlátila řemenem a po ce-
lém těle by měl takové modřiny,
že by si nemohl ani lehnout. To
už několikrát zažil. Odhrnul
záclonku, otevřel plechové dve-
ře a bosky vykročil na rozpá-
lený hliněný dvorek zapáchající
hnijícími odpadky. Jeho zhrublá
chodidla už necítila, jak je země
rozpálená. Za plotem z dře-
věných kůlů, který jejich chatrč

odděloval od hlavní pěší tepny slumu, to nebylo o moc lepší. Brodil
se odpadky, přeskakoval špinavé smrduté stoky a vyhýbal se vále-
jícím se toulavým psům, aby nějakého nevyprovokoval k útoku.
Náhlá vzpomínka ho zastihla nepřipraveného a on zase sevřel ruce
v pěst. Stejně jako tenkrát si připadal naprosto bezmocně. Jeho
kamaráda jeden z divokých psů napadl a poranil mu nohu. Rána se
zanítila a on dostal vysoké horečky. Blouznil, zmítal se v křečích 
a z pusy mu vytékaly sliny. Když se za ním Joseph přišel podívat

další den, jeho kamarád ležel bez
hnutí a nedýchal. 
Joseph nechal vzpomínku roz-
plynout a soustředil se na cestu.
Ostražitě se díval pod nohy, aby
nešlápl do lidských výkalů, které se
tam všude povalovaly a zahalovaly
chudinskou čtvrť do nepříjemného
zápachu.
.....

https://youtu.be/55kBo-Vl4tI
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Hana Hindráková se narodila v roce 1982 v Trutnově, kde strávila dětství a vy-
studovala obchodní akademii. V roce 2001 se přestěhovala do Prahy a začala
studovat Mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické. Po studiích si zalo-
žila neziskovou organizaci Fair, z. s. a v rámci realizace projektů rozvojové spo-
lupráce se dostala pětkrát do africké Keni, kterou si velmi oblíbila: země se stala
hlavním tématem pro její knihy Děti nikoho, Dobrovolnice a Očarovaná.
Prostřednictvím beletrie upozorňuje autorka na palčivé problémy černého
kontinentu (děti ulice, obchod s dětmi, diskriminace HIV pozitivních lidí, aj.). 
V roce 2012 debutovala románem Děti nikoho, který se zařadil mezi nej-
prodávanější knihy nakladatelství Alpress v únoru 2013 a byl nominovan do
užšího výběru dvaceti knih na knihu roku 2012 na Databázi knih. Román byl
také přeložen do angličtiny.

Doslov Charlese Mulliho
Tato kniha je příběhem o naslouchání vnitřní touze dětí, kterým osud nedopřál šťastné
dětství, ale nechal je na pospas ulici. Zároveň nechává stranou běžné teorie, podle nichž
jsou děti ulice problematické a navzdory pomoci se nemohou změnit. 
Sklíčeného a opuštěného Josepha „Njora“ Njorogeho jsem potkal v roce 1991 během své
práce v organizaci The Mully Children´s Family (MCF). Byl plný zášti vůči těm, kteří mu
nebyli ochotni pomoci, přestože nestrádali a měli všechno. 
Inspirován naším heslem „zachraňujeme životy dětí“ jsem viděl naději v každém dítěti
ulice a byl jsem přesvědčen, že mohou v budoucnosti žít důstojným životem. Tyto děti
neživořily na ulici kvůli svému rozhodnutí, ale byly k tomu přinuceny okolnostmi, které
nedokázaly ovlivnit. Naše cesty se střetly a Njorův život byl předurčen k velkým věcem. 
Viděl jsem v něm zdeptaného chlapce, který ze všeho nejvíc potřeboval lásku, soucit 
a podporu. Zpočátku váhal, zda odejít z ulice do domu neznámého člověka, ale nakonec
to zkusil. Ačkoliv měl v MCF dobrý život s dostatkem jídla, pohodlnou postelí, čistým
oblečením a možností chodit do školy, trvalo mu delší dobu, než si tam zvykl. Často utíkal
zpátky na ulici. Kdykoliv se to stalo, šel jsem ho hledat nebo jsem ho vyzvedl na policejní
stanici potom, co byl zatčen. 
Nakonec si Njoro zvykl a úspěšně zakončil základní, střední i vysokou školu. Během své práce začal pomáhat dětem na ulici a nakonec
se podle příkladu MCF rozhodl založit své vlastní centrum Global Hope, které nabízelo služby nejzranitelnějším a nejméně privilegovaným
členům společnosti. Musím říct, že v něm vidím sám sebe, když pomáhá dětem, nad nimiž už ostatní zlomili hůl a namísto pomoci se jim
vyhýbají. Njorův příběh je živoucím příkladem nepodmíněné lásky, vytrvalosti, soucitu, štědrosti a síly odpuštění.
Jsem nadšen tím, jak autorka této knihy detailně vystihla Njorův příběh. Ukazuje tak, že naděje vždycky existuje. Kniha přináší hlasy těch,
kteří se stejně jako Ježíš věnují těm, kdo se nacházejí ve stavu beznaděje, nedostatku, utrpení a zoufalství. Každá strana této knihy je
dobře napsaná a boří stereotypy o dětech ulice, zejména o neefektivnosti jejich záchrany. Snad vás její četba inspirovala k lásce a sdílení. 
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Michael Connelly
NočNí sMěNa
Michael Connelly proslul jako duchovní otec legendár-
ního a svébytného detektiva Harryho Bosche. Poté stvořil
advokáta Mickeyho Hallera. a nyní přivádí na scénu žánru
policistku Renée Ballardovou.
Renée je v mnohém Harrymu podobná: když cítí, že je
právo na její straně, jde tvrdohlavě proti pravidlům, 
i kdyby tím měla sama sobě uškodit. Její kariéře vůbec
neprospělo, že napsala stížnost na svého nadřízeného – za
trest byla přeřazena na noční směnu, kdy případy pouze
přebírá, ale nikdy je nedořeší, protože ráno si je od ní pře-
vezmou kolegové. 
Jednoho dne ale narazí na dva případy, se kterými se
rozloučit nechce. V podzemní garáži byla nalezena

šeredně zmlácená prostitutka, v nočním klubu byla zavražděna mladá žena. Ballardové 
v tom cosi nehraje. Všechny její policajtské instinkty ožijí. a tak se rozhodne jít proti
pravidlům. Navzdory rozkazům nadřízených a přáním svého parťáka se pouští do pátrání
na vlastní pěst a brzy zjistí, že se ve svém podezření nemýlila. ocitá se na skutečně
tenké hraně, ale přesto je odhodlána dotáhnout svůj záměr do konce bez ohledu na to,
kolik klacků jí nadřízení naházejí pod nohy.
Překlad: Jan Netolička
Vázaná, 368 stran, 369 Kč, IsBN: 978-80-7498-306-1
Vychází 22. 1. 2019

https://www.dominoknihy.cz/napeti/nocni-smenaZakoupit můžete zde

Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na dalších stranách

Mám rád  prolínání osudů postav 

v různých sériích
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Ballardová s Jenkinsem dojeli k domu na El Centro těsně před
půlnocí. Byl to první telefonát dnešní směny. U obrubníku už stálo
policejní auto a Ballardová poznala oba uniformované policisty
stojící na zápraží bungalovu se šedovlasou ženou v županu. John
Stanley byl velitelem směny – šéf pochůzkářů – a jeho parťák se
jmenoval Jacob Ross. „Tak tahle je asi tvoje,“ řekl Jenkins.
Během dvou let, po které byli parťáky, zjistili, že Ballardová umí
lépe spolupracovat s ženskými obětmi. Nešlo o to, že by Jenkins
byl nějaký křupan, ale Ballardová mnohem lépe rozuměla
ženským emocím. Když dorazili k případu, v němž byl obětí muž,
platilo to i obráceně. „Rozkaz,“ přikývla Ballardová. Vystoupili
z auta a zamířili k malé osvětlené verandě. Ballardová držela
v ruce vysílačku. Když vyšli po třech schodech nahoru, představil
je Stanley šedovlasé ženě. Jmenovala se Leslie Anne Lanta-
naová a bylo jí sedmasedmdesát. Ballardová nabyla dojmu, že
tady toho moc nezmůžou. Většina vloupání končila sepsáním
protokolu. V tom lepším případě, když měli štěstí a vypadalo to,
že se zloděj dotkl míst, z nichž se snadno snímaly otisky, přijel
technik, který to udělal.
„Paní Lantanaová dnes večer dostala e-mailem upozornění, že se
kdosi na Amazonu pokusil zaplatit z její kreditní karty,“ řekl
Stanley. „Ale vy jste si nic neobjednávala,“ konstatovala
Ballardová zjevný fakt směrem k paní Lantanaové. „Ne, tuhle
kartu mám jen pro případ nouze, na internetu s ní nikdy ne-
nakupuju,“ vysvětlovala Lantanaová. „Proto si té transakce všimli
jako nestandardní. Na Amazonu platím jinou kartou.“ „Dobře,“
přikývla Ballardová. „A volala jste společnosti, která vám kartu
vydala?“ „Nejdřív jsem se šla podívat, jestli jsem ji neztratila,
a zjistila jsem, že v kabelce nemám peněženku. Někdo mi ji musel
ukrást.“ „A tušíte, kde nebo kdy se to mohlo stát?“ „Včera jsem šla
na nákup k Ralphovi, takže vím, že jsem ji ještě měla. Pak jsem
se vrátila domů, a potom jsem už nikam nešla.“ „A platila jste tou
kreditkou?“ „Ne, hotově. U Ralpha vždycky platím hotově. Ale
vytahovala jsem jejich kartičku, aby se mi načetl bonus.“
„A nemohla jste tu peněženku nechat u Ralpha? Třeba u poklad-
ny, když jste vytahovala kartičku?“ „Ne. To asi ne. Já si své věci
hlídám. Kabelku a peněženku obzvlášť. A senilní ještě nejsem.“
„To jsem ani v nejmenším nenaznačovala, madam. Jen se ptám.“
Ballardová se zkusila vydat jiným směrem, i když nebyla

přesvědčená, že Lantanaová skutečně nenechala peněženku
u Ralpha, kde ji mohl kdokoli sebrat. „Bydlíte tu s někým, ma-
dam?“ zeptala se. „S  nikým,“ odpověděla Lantanaová. „Bydlím
sama. Jen s Cosmem, to je můj pes.“
„A k vám nikdo nepřišel od toho včerejšího nákupu? Nepouštěla
jste někoho do domu?“ „Ne, nikoho.“ „Nebyli u vás ani žádní zná-
mí nebo příbuzní?“ „Ne, ale i kdyby ano, tak ti by mi snad ne-
sebrali peněženku.“ „Jistě že ne, tak jsem to nemyslela. Jen se
snažím udělat si obrázek o všech událostech. Vy tedy říkáte, že
co jste se vrátila od Ralpha, jste celou dobu doma?“ „Ano, od té
doby jsem doma.“ „A co Cosmo? Nechodíte ho venčit?“ „Jistě,
dvakrát denně. Ale když jdu ven, zamykám, a navíc nechodím
daleko. Cosmo už je starý a ani já nejsem nejmladší.“ Ballardová
se chápavě usmála. „A chodíte psa venčit pokaždé ve stejnou
dobu?“ „Ano, máme pravidelný režim. Pro psa je to lepší.“ „A jak
dlouho býváte venku?“ „Třicet minut ráno a odpoledne obvykle
o něco déle. Podle toho, jak se nám chce.“ Ballardová přikývla.
Bylo jí jasné, že případnému zloději, který by projížděl Santa
Monikou, stačilo všimnout si staré paní, která venčí psa,
a sledovat ji domů. Chvíli by ji pozoroval, aby se ujistil, že bydlí
sama, a druhý den by se vrátil ve stejnou dobu, až by šla znovu
se psem. Většina lidí si neuvědomovala, že i ty nejprostší rituály
je činí zranitelnými. Zkušený zloděj dokázal vykrást dům do deseti
minut. „Dívala jste se, jestli vám nechybí ještě něco jiného, ma-
dam?“ zeptala se Ballardová. „Ještě ne,“ odpověděla Lantana-
ová. „Hned jak jsem zjistila, že nemám peněženku, volala jsem
policii.“ „Tak se pojďme podívat dovnitř. V rychlosti se mrkneme,
jestli se vám neztratilo ještě něco,“ pobídla ji Ballardová. Zatímco
Ballardová doprovodila paní Lantanaovou do  domu, šel Jenkins
zkontrolovat, jestli někdo nemanipuloval se zámkem u hlavního
vchodu. V ložnici paní Lantanaové spal na podušce pes. Byl to
nějaký kříženec boxera a tlamu už měl bílou stářím. Sledoval
Ballardovou lesklýma očima, ale nevstal. Na to byl moc starý. Pak
hluboce zamručel. „Nic se neděje, Cosmo,“ uklidnila ho paní
Lantanaová. „Co je to za rasu, boxer křížený s něčím?“ zeptala se
Ballardová. „S ridgebackem,“ odpověděla Lantanaová. „Aspoň si
to myslíme.“ Ballardová neměla ponětí, co mínila tím množným
číslem, jestli sebe a psa, nebo sebe a někoho jiného. Třeba vete-
rináře. Stařenka dokončila prohlídku domu kontrolou zásuvky se
šperky a nahlásila, že kromě peněženky zřejmě nic nechybí. 
Ballardová znovu pomyslela na obchod u Ralpha, případně
na zloděje, který možná zjistil, že na vykradení domu nemá tolik
času, kolik si myslel. Připojil se k nim Jenkins s informací, že nic
nenaznačuje, že by někdo vypáčil zámek u kterýchkoli dveří,
případně ho otevřel paklíčem nebo s ním jakkoli jinak manipulo-
val. „Když jste venčila psa, neviděla jste na ulici něco neobvyk-
lého?“ zeptala se Ballardová stařenky. „Třeba někoho, kdo sem
nějak nezapadal?“ „Ne, nic neobvyklého jsem neviděla,“ zavrtěla
hlavou paní Lantanaová. „Nestaví se poblíž něco? Nepohybují se
kolem nějací dělníci?“ „Ne, tady ne.“ Ballardová poprosila paní
Lantanaovou, aby jí ukázala  e-mail s upozorněním, který dosta-
la od kreditní společnosti. Přešli do malého koutu v kuchyni, kde
měla paní Lantanaová notebook, tiskárnu a plné pořadače
obálek...
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Na scénu přichází
Renée Ballardová
Jste autorem tří mimořádně úspěšných sérií. Hrdinou první
je detektiv Harry Bosh z policejního oddělení v Los Angeles,
ústřední postavou druhé je advokát Mickey Haller, třetí
novinář Jack McEvoy  a nyní přicházíte s novou sérií, které
bude dominovat kriminalistka Renée Ballardová. Co vás
vedlo k rozhodnutí zaštítit své detektivní příběhy novou
postavou?
Mám pro to v podstatě tři velké důvody. Když jsem dovršil
šedesátku, cítil jsem, že je nejvyšší čas oživit svou tvorbu něčím
novým. Chtěl jsem tím dobít baterky.
Také mám kamaráda, který mi vyprávěl o Mitzi Robertsové, která
pracovala jako vyšetřovatelka jednotky LAPD Cold Case
Homicide Unit, a v září 2012 se podílela s Ricki Jacksonem na
zatčení sériového vraha Samuela Littlea, který koncem osmde-
sátých let zavraždil nejméně tři ženy v Los Angeles.  Její případy
inspirovaly mou knihu a stala se i předlohou Renée Ballardové,
která se také jednou v noci setká v Hollywoodu se třemi zločiny 
a zabývá se jejich objasněním. 
A konečně třetí důvod je ten, že Harry Bosch nyní odchází 
z jednotky LAPD, a mně se nepřestalo líbit psát o tomto oddělení,
snad nejznámější městské policejní síti na světě. Mohu  v tom
pokračovat právě díky Renée.
V USA se nyní hodně řeší sexuální násilí na ženách. Týká se
to i žen – policistek? 
LAPD, stejně jako většinu policejních oddělení ovládají muži 
a  žena  musí čelit velkému tlaku. Potýká se s mnohými překáž-
kami. Popisuji je i já ve své knize. Nikdy jsem však necítil, že by

genderové problémy učinily tuto knihu jednodušší nebo obtíž-
nější. Nikdy mě ani nenapadlo přemýšlet nad tím, jestli by zrovna
takto postupovala žena. Vždy jde o to věrně vylíčit postoje poli-
cisty – profesionála bez ohledu na to, jde-li o muže nebo ženu. 
Harry Bosch odešel od policie. Znamená to, že se s ním už ve
vašich knihách nesetkáme? 
Harry se narodil v roce 1950, takže mi trochu zestárl.  Takový je
život. Musím najít způsob, jak využít jeho zkušenosti a získat tak
pro něho i pro sebe jisté výhody. V knize, kterou teď píšu, se tajně
zapojí do pátrání po drogovém gangu a odhalí organizovaný
zločin během opiátové krize. To je jeden ze způsobů, jak Harryho
zachovat v mých příbězích. Miluji jeho charakter a doufám, že 
o něm budu mít vždycky co psát.
Harryho dcera Maddie je ve vysokoškolském věku a říká, že
se chce stát policistou jako její táta. Je nějaká šance na sérii
i s Maddie?
Psát o Maddie mě velice baví. Doufám, že za čtyři nebo pět let
budu mít stále dost sil napsat příběh o Maddie s odznakem. 
Otevřete v některé své budoucí knize další případ Renée
Ballardové?
Mám rád prolínání osudů postav v různých sériích. Takže
předpokládám, že se Renée objeví i v dalších knihách. 
Za posledních 25 let jste napsal přes třicet románů a ve
stejném tempu pokračujete. Nepomyslel jste někdy na to, že
by bylo dobré zpomalit?
Je velmi těžké zpomalit, když jste dostali tak skvělou příležitost
udělat to, co máte rádi. Píšu tempem, které mi vyhovuje, někdy to
jsou dvě knihy za rok, ale nejčastěji jedna. Můj tvůrčí rytmus mi
trochu komplikuje příprava televizní show, ale je to zábavné a pro
mě dobrý relax. Psaní necítím jako práci. Kdyby se tak někdy
stalo, musel bych s ním skončit. Doufám, že se to nestane.

(Ze zahraničních pramenů)
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Roman Szpuk
KliKa byla vySoKo
básník, meteorolog a vnímavý pozorovatel v roz-
sáhlé autobiografické próze Klika byla vysoko
vykresluje toulky divokou přírodou. Zachytává
obyčejné, a přitom fascinující detaily, které
zůstávají ostatními neobjevené. bohatým a hut-
ným jazykem přibližuje svět mezi rostlinami 
a zvířaty, který je většině lidí vzdálený. Zároveň
setrvává v běžné realitě a otevřeně popisuje
návštěvy nemocné matky a starých lidí upou-
taných lůžka. Setkává se s tuláky, samotáři 
a blázny, modlí se, spí venku, prochází lesem za
každého počasí. v jeho přístupu ožívá tradice
romantických rozervanců – od klasika Karla
Hynka Máchy až po mystika bohuslava Reynka.
Text plyne svobodně jako Szpukova milovaná
oblaka a je prokládán krátkými básněmi – haiku.
Knihu doplňují autorovy fotografie, pořízené
vlastnoručně vyrobenou camerou obscurou.
Roman Szpuk se dostal do širšího povědomí jako
jeden z šumavských samotářů v knize aleše
Palána Raději zešílet v divočině.
Klika byla vysoko volně navazuje na Chraplavé
chorály (nominované na cenu Josefa Škvorec-
kého) a kritikou vyzdvihovanou knihu a zavaž si
tkaničky.
vázaná, 552 stran, 329 Kč, EaN: 9788088268086, iSbN: 978-80-88268-08-6

http://eshop.65pole.cz/index.php?route=product/product&product_id=128&search=klika
Zakoupit můžete zde

Nakladatelství 65. pole
www.65pole.cz

Roman Szpuk se narodil roku 1960 v Teplicích, od
roku 1989 žije ve Vimperku. Pracoval mimo jiné jako
noční hlídač kravínů, lesní dělník, strážce CHKO
Šumava. V současnosti působí na meteorologické
stanici Churáňov jako pozorovatel počasí.
Roku 1983 založil nonkonformní sdružení básníků,
prozaiků a písničkářů Skupina XXVI. Básně publiku-
je od roku 1982, vydal více než desítku sbírek (mj.
Silentio pro smíšený sbor, 2009; Kámen v botě,
2011) a knihu básnických próz Chraplavé chorály
(2013), na kterou volně navazují publikace vydané 
v nakladatelství 65. pole A zavaž si tkaničky (2016) 
a Klika byla vysoko (2018).



MEZI STÉBLY TRÁVY 
BLOUDÍ SVĚTLUŠKA
Uléhám s dcerkou Erikou na
boubínské rozhledně. Slunce už
zapadlo, je teplo, jen slabý vánek
se nás občas od západu dotkne.
Nad Poledníkem září Venuše 
a Jupiter. Jsou docela blízko 
u sebe. Připomínají dvojšperk.
Piercing, který si děvčata ráda
umisťují k pupíku. Máme hlavy
otočené k jihovýchodu, odkud
stoupá takřka dokonale kulatý
měsíc. Přímo za námi poletují tři
můry. Tančí kolem sebe. Jsou
takřka neslyšné, přece občas
zaslechnu plesknutí křídel. Neptají
se po stvořiteli svých křídel.
Dostaly je, a tak je užívají. Iniciační
tanec jim byl dán jako dar.
Rozevřely jej, poletují, těší se na
milování a tak se Nejvyššímu
vracejí. Usínáme, ale uprostřed
noci mě budí hukot. Někdo vysoko
nad krajem štosuje od východu
vzduch. Když vítr ulehne, stoupá 
v něm napětí. Pak to v poryvu
povolí a znovu se všechno opakuje. Jako by přes nás přecházel
neviditelný hustý zástup. Postupuje dopředu postrkem, ti zadní
vrazí do předních, popojdou dva kroky, šoupnou podrážkou, zase
stojí hustě přitisknuti jeden na druhého. Daleko na západě jsou
úzká vrata. Asi je občas otevřou, vpustí někoho dovnitř, zase je
zavřou. Mám spacák s rozbitým zipem. A je dost slabý. Choulím se
pod ním a zadržuju teplo. Ach, jak blahý úkryt. Za svítání odplouvá
měsíc k jihozápadu a rudne, vyrážka na jeho tváři se stává
čitelnější. Jako bych se s ním loučil na cestě do vnitrozemí
megakontinentu Pangea, kam už žádná fronta nedonese srážky
ani bouře, je tam pusto a sucho. Důvody, proč zemřít, zanikají spolu
s důvody, proč zůstávat naživu. Na kamenitém úbočí už přes pot
skoro nevidím na cestu. Dívám se otupěle pod nohy, kde se ve
stéblech trávy zachytily jakési chuchvalce slin. To pěnodějky chrání
svoje larvičky, aby přežily tohle hrozné horko a sucho. Mně se však
jazyk lepí k patru. Můj dech připomíná těžkou lopatu. Uhřátý topič
s ní přikládá do mé hrudi uhlí vzduchu. Večerní vedro – z lýtka se
mi odlepil motýl.
Na vrcholku Boubína poletují dvě babočky admirálové. V jednu
chvíli s nimi tancuje i třetí. Občas usednou na kámen a ukazují
barvy svých křídel. Pomalu, pomalinku je rozevírají, až je mají
dokořán. Zachytávají poslední, už měděné paprsky. A pak křidélka
srazí v mžiku k sobě. Připadám si jako čtenář, kterému před nosem
sklapnou knihu. „Tak, a končíme,“ říká neslyšně babočka. „Už ses
nakoukal dost.“ A směje se mému překvapenému civění na rub její
barevné chlouby. Na věži sedí rehek. Kouká na mě a rozčiluje se.
Dělá podřepy a pak odlétá. Slunce se potápí níž a níž. Vzduchová
hmota z vnitrozemí Alžíru, kde je 45 °C i více, se pomalu obloukem
před západní Evropu přesouvá do Čech. Obzor je oranžový.
Čekám, kdy mi mezi zuby začne skřípat pouštní písek. Tiše fouká

vítr. V závětří smrků poletují
drobné našedivělé můrky, mezi
nimi se zatřepotal i osamělý
bělásek, ale jen na chvilku. Můrky
jsou klidné a navštěvují jednotlivé
větve. Najednou se stávám jednou
z nich. Mám můří oči a můří mysl,
pohybuju se v můřím prostoru, kde
se cítím doma. Znám řád můřího
domu a mám v něm nyní ještě co
na práci. Ale vše se děje v klidu.
Jako když se děti chystají na kutě.
Nebo když se ještě obchází
kuchyně, zda je všechno nádobí
umyté a uklizené. Ve chvíli, kdy
zapadá slunce, vychází vlevo
vedle Chlumu měsíc. Stmívá se.
Na severozápadě se vytvářejí
purpurové krepuskulární paprsky.
Jsou stále kratší, ale jejich barva
je sytější, její krev houstne.
Doplňují či ohraničují je stíny.
Nejspíš je vrhají vrcholy velmi
vzdálených bouří v Německu. Je
už celá hodina po západu slunce 
a stále svítí jako znamení dne,
který byl a již není. Ráno mě místo

budíku probouzí roj helikoptér. Jinak se nedá nazvat hejno
dvoukřídlého hmyzu, který se tu za letních rozbřesků nad rozhled-
nou pravidelně slétává, jako by chtěl být účasten východu
slunce.10 Jednotlivci se vznášejí na místě, blíží se až k mému
uchu, ale neusednou. Jsou velcí a mají tvar pruhovaného projek-
tilu. Jejich temný bzukot nahání husí kůži. Všichni mají hlavu
otočenou stejným směrem: proti větru. Občas se jeden střetne 
s druhým, oba udělají looping, zastaví se pět či deset metrů od
věže a opět se zvědavě přibližují. Takhle tu manévrují do východu
slunce. Potom se rozlétnou po svých.
Sotva se slunce odpoutává od břehu hor, začíná být dusno.
Sestupuju z rozhledny. Míříme s Alicí a s Pošťákem na chatrč na
Jedlové. Stoupáme úbočím Zátoňské hory k místu zvanému 
U Obrázku. Visí tu na kmeni smrku podobenka Panny Marie. Cesta
po modré pokračuje Na Kubrna do sedla mezi Solovec a Bobík. My
odtud odbočujeme k vrcholku Jedlové. Přecházíme potůček s něž-
ným názvem Olšinka. V příkopu rostou orchidejky vstavač Fuchsův
a vemeník. Leze po nich tesařík. Postupujeme do příkrého
průseku. Ukazuje jasným směrem a cíl už je blízko. Přes sucho 
a vedro se v traktorem vyjetých kolejích drží vlhko. Mouchy, komáři
a jepice tu bzučí svoji mnohohlasou atonální symfonii a pot z nás
lije. Těsně pod vrcholem Jedlové procházíme bukovým mlázím, ze
kterého se zvedají mračna bílých mušek. O nich zřejmě mluvil
Ríša, který se šel o místě našeho noclehu přesvědčit na vlastní
kůži o pár dní dříve. Naštěstí to nejsou muchničky, tyhle mušky jen
otravují. „Možná je to popel z mýho cigára,“ říká Alice. Naštěstí nás
to hejno nepronásleduje. Obcházíme vysokou travou a ostružiním
vrchol a už se před námi objevuje přístřešek, pod větvemi přikrčená
a ke skalce přilepená dřevěná bouda, jak stvořená ro poustevníkův
život. Oddychujeme a prohlížíme si okolí...
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„Zanechte vší naděje, kdo vstupujete“ 
Shodou náhod se sborník zasvěcený čertům a ďábelskému podsvětí objevil na mém pracovním stole v den, kdy
české domácnosti jako každoročně navštěvoval Mikuláš provázený andělem a čertem. Tady ve Spojených státech
se zlobivé děti čerta obávat nemusí - tento obyčej se zde neujal. Zájem o taje podsvětí se tu ale díky (nebo
vinou?) vysoké religiozitě se stal pevnou součástí americké kultury. Stačí připomenout, že v dnešních Spojených
státech 58 procent dospělých  věří v reálnou existenci pekla.

Snad i proto se Penguinův průvodce peklem (Penguin Classics, 2018) setkává se značným čtenářským i kritickým
zájmem. Tento monotematický sborník pramenů prvního řádu připravil medievalista a historik raného křesťanství
Scott G. Bruce, profesor Fordhamovy univerzity. Kniha volně navazuje na jeho předchozí Penguinovu knihu
neživých aneb patnáct set let nadpřirozených setkání (2016). Oba svazky provázejí zasvěcené, a přitom čtivé,
předmluvy a komentáře spolu s přehledy doporučené literatury. 

Kniha o pekle sestává z více než třiceti dokumentů datujících se od řecko-římské antiky po 21. století – od He-
sioda, Seneky a Homéra přes biblické texty, Dantovo Peklo, středověké scholastiky až po dokumenty 
z koncentračních táborů a věznice Guantánamo Bay.  

Editor pátrá po kořenech představ o posmrtném životě hříšníků v kontextu několika civilizací a kultur, včetně
egyptské, hebrejské, babylonské, perské a řecké. Ne všechny se vyznačovaly krutostí křesťanského Pekla, které
editor označuje za „nejmocnější a nejpřesvědčivější plod lidské představivosti v kontextu Západní civilizace“.
Např. Egypťané se obávali „faktu neexistence“ více než posmrtného pobytu v Království zesnulých. Hebrejská
kultura neznala pojem „pekla“: v říši zvané Šeol, kde dleli jak spravedliví, tak hříšníci, vládla věčná temnota 
a depresívní ticho. 

Je jen stěží uvěřitelné, že – shodou náhod – kniha o pekle vyšla ve stejném měsíci, kdy kalifornská obec Paradise
(Ráj) lehla popelem v důsledku nekontrolovatelného požáru, jehož obětí se stalo téměř 90 lidí.

Stanislav Perkner, mimořádný zpravodaj Deníku KNIHY v USA


