
Číslo 

2
Ročník 29Pro

 týd
en 

od 
29.

 1. 
 do

 5. 
2.  

201
8I N T E R N E T O V Ý  T Ý D E N Í K  P R O  O R I E N TA C I  N A K N I Ž N Í M  T R H U

UVNITŘ: Judith Kerrová JAK HITLER UKRADL RŮŽOVÉHO KRÁLÍČKA (rozhovor 
s autorkou); Z únorové nabídky nakladatelství ALPRESS; Darcey Bell NEBEZPEČNÁ LASKAVOST
(rozhovor s autorkou); Daryl Easlea, Ndugu Chancler MICHAEL JACKSON: ZPÁTKY V ČASE; 
Erwin Thoma TAJNÁ ŘEČ STROMŮ (rozhovor s autorem); Alan MacDonald, David Roberts ROŠŤÁK
BERTÍK – Pusuuu!; Michal Macháček GUSTÁV HUSÁK a další tituly Vyšehradu

www.leda.cz

Nakladatelství
ARgO vydává

238 Kč

internet. knihkupectví: www.kosmas.cz

Více uvnitř 328 Kč

Vydává Nakladatelství KNIHY OMEGA

Více uvnitř

Další novinky, videa, rozhovory, recenze, aktuality na: http://denik-knihy.cz/

Erwin Thoma
TAJNÁ ŘEČ STROMŮ
Nakladatelství 
ANCH BOOKS
strana 11

„Když se podíváte dolů z pódia,
tak daleko, jak jen oko může 

dohlédnout, vidíte spoustu lidí.
A to je nádherný pocit, 

i když to stálo spoustu bolesti
a dřiny.“

Michael Jackson
999 Kč



Judith Kerrová 
JaK Hitler uKradl
růŽovéHo
KrálíčKa
Představte si, že ve vaší rodné zemi se začíná
všechno měnit. Pro některé lidi jsou tyhle
změny smrtelně nebezpečné. a mezi ně patří
i váš táta. Přesně tohle zažívá v roce 1933
malá anna. dosud měla běžné starosti
školačky, ani si moc nevšímala plakátů 
s kníratým mužem vylepených všude po
městě. ale jednoho dne její tatínek zmizí 
a zanedlouho ji a jejího bratra Maxe maminka
odváží v děsivém utajení pryč od všeho, co
anna dosud tak důvěrně znala, od domova,
kamarádů i milovaných hraček. Stávají se 
z nich uprchlíci s nejistou budoucností…

Překlad: dominika Křesťanová
ilustrace: lucie Straková

vázaná, 196 stran, 238 Kč, eaN: 9788025722008

https://www.kosmas.cz/knihy/228271/jak-hitler-ukradl-ruzoveho-kralicka/

Ukázka a rozhovor s autorkou na následujících stranách
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Anna šla ze školy se svou spolužačkou Elsbeth. Toho roku napadlo
v Berlíně hodně sněhu. Protože neroztál, metaři ho zametli ke kraji
chodníku a tam pak týdny ležel ve smutných šedivých hromádkách.
Teď v únoru se sníh proměnil v břečku a všude byly louže. Anna 
a Elsbeth je přeskakovaly ve svých vysokých šněrovacích botách.
Měly na sobě tlusté kabáty a pletené čepice, aby je nezábly uši, 
a Anna měla kromě toho kolem krku omotanou tlustou šálu. Bylo jí
devět, ale byla na svůj věk malá, a tak jí konce šály visely skoro až
ke kolenům. Zakrývala jí i nos a ústa a jediné, co z jejího obličeje
vykukovalo, byly zelené oči a černá čupřina. Předtím spěchala,
protože si chtěla po cestě koupit pastelky a byl už skoro čas k obědu.
Ale teď už jí došel dech a byla ráda, když se Elsbeth zastavila 
u velkého červeného plakátu. „Další fotka toho chlápka,“ řekla
Elsbeth. „Moje sestra si jedné včera všimla a myslela si, že je to
Charlie Chaplin.“
Anna se zahleděla na upřené oči a zachmuřený výraz. „Vůbec nevy-
padá jako Charlie Chaplin,“ prohlásila, „má jen podobný knírek.“
Přehláskovaly jméno pod fotkou. Adolf Hitler. „Chce, aby ho všichni
volili v příštích volbách, a pak prý zatne tipec Židům,“ povídala
Elsbeth. „Myslíš, že zatne tipec Rachel Lowensteinové?“ „Nikdo
nedokáže zatnout tipec Rachel Lowensteinové,“ odpověděla Anna.
„Je to kapitánka školního družstva. Ale třeba zatne tipec mně. Já
jsem taky Židovka.“ „Ale nejsi!“ „To teda jsem! Tatínek nám o tom
zrovna minulý týden říkal. Vysvětloval, že jsme Židé, a že ať se stane
cokoli, nesmím na to ani já, ani můj bratr zapomenout.“ „Ale vy
nechodíte do toho zvláštního kostela, kde se mše konají v sobotu,
kam chodí Rachel Lowensteinová.“ „To je proto, že nejsme věřící.
Nechodíme do žádného kostela.“ „Přála bych si, aby táta nebyl
věřící,“ řekla Elsbeth. „My tam chodíme každou neděli a z toho
dlouhého sezení vždycky dostávám křeče.“ Zkoumavě si Annu
prohlédla. „Myslela jsem, že všichni Židi mají zahnuté nosy, ale ty
máš nos úplně normální. Má tvůj bratr zahnutý nos?“ „Nemá,“ řekla
Anna. „Jediný, kdo má u nás doma křivý nos, je naše služebná
Bertha, ale jí se to stalo, když vypadla z tramvaje.“ Elsbeth se začala
rozčilovat. „To mi teda vysvětli,“ chtěla vědět, „když vypadáš jako

všichni ostatní a nechodíte do zvláštního kostela, jak se pozná, že jsi
vážně Židovka? Jak si tím můžeš být jistá?“ Chvíli bylo ticho. „Řekla
bych…“ zamýšlela se Anna, „řekla bych, že to bude tím, že moje
máma a táta jsou Židé, a jejich mámy a tátové byli asi taky. Nikdy
jsem o tom moc nepřemýšlela, dokud o tom tatínek minulý týden
nezačal.“ „Víš co, já si myslím, že je to pěkná pitomina!“ prohlásila
Elsbeth. „Celá ta záležitost s Adolfem Hitlerem je pitomost, jako že
někdo je Žid, a vůbec všechno!“ Rozeběhla se dál a Anna pádila za
ní. Zastavily se až před papírnictvím. Někdo si tam s panem
prodavačem povídal a Anna klesla na duchu, když poznala Fräulein
Lambeckovou, která bydlela za rohem. Fräulein Lambecková se
tvářila jako ovce a opakovala: „Strašlivé časy! Strašlivé časy!“
Pokaždé, když řekla „strašlivé časy“, zavrtěla hlavou a náušnice se
jí roztřásly. „Rok 1931 byl už sám o sobě dost hrozný, 1932 byl ještě
horší, ale dejte na mě, rok 1933 bude úplně nejhorší,“ přitakal
prodavač. Pak si všiml Anny s Elsbeth a obrátil se k nim: „Co pro vás
můžu udělat, zlatíčka?“ Anna mu chtěla odpovědět, že si jde koupit
pastelky, ale vtom ji zmerčila Fräulein Lambecková. „Vždyť to je
Anička!“ vykřikla. „Pověz, jak se máš, Aničko? A jak se daří tvému
drahému otci? Takový báječný muž. Čtu každé slovo, které napíše.
Mám doma všechny jeho knihy a vždycky ho poslouchám v rádiu.
Ale tenhle týden od něj v novinách nic nebylo. Doufám, že se má
dobře. Možná někde přednáší. Vskutku, je ho potřeba, v těchto
strašlivých, strašlivých časech!“ Anna počkala, až Fräulein
Lambecková dokončí svůj proslov. Pak řekla: „Má chřipku.“ To
vyvolalo další litanie. Jeden by až myslel, že nejdražší bližní Fräulein
Lambeckové jsou na prahu smrti. Potřásala hlavou, až jí náušnice
zvonily. Navrhovala léčebné kúry. Doporučovala doktory. 
A nepřestávala řečnit, dokud jí Anna neslíbila, že tatínkovi vyřídí
srdečná přání brzkého uzdravení. Ve dveřích se Fräulein
Lambecková ještě otočila a dodala: „Neříkej, že mu to přeje Fräulein
Lambecková, Aničko – řekni, že to vzkazuje obdivovatelka!“ A pak
konečně odplula. Anna si urychleně koupila pastelky. Pak chvíli
postávaly s Elsbeth v chladném vichru před papírnictvím. Na tomhle
místě se normálně loučily, ale tentokrát Elsbeth váhala. Už dlouho se
Anny chtěla na něco zeptat a teď se zdála být vhodná příležitost.
„Anno,“ řekla, „jaké je to mít slavného tátu?“ „Když potkáš někoho,
jako je Fräulein Lambecková, tak je to otrava,“ řekla Anna a bez-
myšlenkovitě vyrazila domů, zatímco Elsbeth ji zvědavě ná-
sledovala. „Jasně, ale když nepočítáš Fräulein Lambeckovou?“
„Připadá mi to docela prima. Jedna výhoda je, že tatínek pracuje
doma, a tak se s ním vídáme docela dost. Občas také dostáváme
zadarmo lístky do divadla. A jednou s námi dělali rozhovor pro
noviny. Ptali se nás, co máme rádi za knížky, můj bratr řekl, že
kovbojky od Zanea Greye, a hned další den mu někdo poslal celou
sérii jako dárek.“ „Přála bych si, aby táta byl taky slavný,“ zasnila se
Elsbeth. „Ale obávám se, že nikdy nebude, protože pracuje na poště,
a tím se asi ještě nikdo nikdy neproslavil.“ „Třeba když se nestane
slavným tvůj táta, tak se jednou staneš slavnou ty. Když máš
slavného tátu, má to tu nevýhodu, že ty se pravděpodobně sama
nikdy neproslavíš.“ „Jak to?“ „Nevím, čím to je. Ale málokdy slyšíš,
že by byly v jedné rodině dvě slavné osobnosti. Bývá mi to někdy
docela líto,“ povzdechla si Anna. Tou dobou už stály před bíle
natřenými vraty Annina domu. Elsbeth se horečně snažila přijít na
něco, čím by se mohla proslavit, když vtom Heimpi, která je předtím
zahlédla oknem, otevřela vstupní dveře. „Šmankote!“ vykřikla
Elsbeth. „Přijdu pozdě na oběd!“ a rozeběhla se ulicí k domovu...
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Vysvětlit dětem válku a zvěrstva,
která plodí, není nikdy snadné, což je
možná důvod, proč se román Judith
Kerrové, Jak Hitler ukradl růžového
králíčka stal mezinárodním bestse-
llerem.

Judith Kerr napsala a ilustrovala 33 knih, kterých se
prodalo 10 milionů výtisků. Narodila se v roce 1923
do buržoazní židovské rodiny v Berlíně. Její otec
Alfred byl slavný divadelní kritik a esejista, matka
žena v domácnosti, vynikala hudebním talentem.
Alfred  se netajil svým odporem k nacistům a v led-
nu 1933, kdy se Hitler stal kancléřem,  po anonym-
ním varování z Německa uprchl.. Devítiletá Judith 
a její starší  bratr Michael s matkou ho o něco
později následovali. 

Co bylo nejhorší na cestě  do Francie a poté do
Anglie, když jste opustili Německo? 
Byla jsem ještě dost malá, tak si nevzpomínám, že
bych měla strach. Bratr  chápal víc, tak to také hůř
prožíval. Děti žijí hlavně tím, čím zrovna žijí. Pro mě
to tedy byla taková docela dobrodružná cesta, ně-
co nového, nepoznaného. 

Jaké to bylo vyrůstat v Německu, kde se k moci
drali nacisté. Cítili jste nebezpečí?
Až do posledního roku, kdy jsme tam byli, jsme
nebezpečí necítili. Ale zase mluvím jenom za sebe.
Bratr byl o dva a půl roku starší a mnohem víc  
v kontaktu s okolním světem. Já se hlavně toulala
a kreslila obrázky. Samozřejmě se kolem mě děly
strašné věci, ale já o nich nevěděla. Rodiče o tom 
v naší přítomnosti  nemluvili. Odjeli jsme z Ně-
mecka v noci před volbami, v nichž  nacistická
strana zvítězila. Maminka mi později řekla, že
několik dní po našem odjezdu nám policisté přišli
zabavit pasy. Unikli jsme tedy na poslední chvíli.
Jaké máte vzpomínky na exil?
Po několika měsících ve Švýcarsku jsme dorazili do
Paříže jako bezmocní uprchlíci. Životy rodičů byly
zničeny,  ale já s bratrem jsme si uvědomovali,  že
dětství,  které jsme prožívali, bylo nekonečně lepší,
než kdybychom zůstali v hitlerovském Německu.
Milovali jsme změnu, poznávání nových míst 
a učení se jazykům. Fascinovala mě stručnost fran-
couzštiny po nekonečných větách v němčině. 
Život uprchlíka však nebyl tak zábavný jen proto, že
nás rodiče chránili před jakýmikoli útrapami. Muselo
to pro ně být nekonečně těžké. Už jako dospělá
jsem našla v Paříži dopis od otce, v němž se zmi-
ňoval, že se matka pokusila o sebevraždu.  Neměla

Judith Kerrová (* 1923),
britská spisovatelka 

s německými kořeny (její
otec Alfred Kerr patřil 

do nástupu fašismu 
k nejvlivnějším německým

divadelním kritikům 
a novinářům), se řadí po bok

velkých autorů dětské 
literatury 20. století.

Její knihy, přeložené 
do bezpočtu jazyků, se staly
oceňovanou klasikou. České

děti se s její tvorbou mohly
setkat zatím jen díky mimo-
řádně milé ilustrované knize

Na svačinu přišel tygr.
Kerrovou proslavila předev-

ším volná trilogie o jejím
alter egu, holčice, později

dívce a ženě Anně. V prvním
dílu Jak Hitler ukradl růžo-

vého králíčka zpracovala 
z perspektivy devítileté

hrdinky vlastní zážitky dítěte,
které muselo s rodiči 
a bratrem uprchnout 

z fašistického Německa.
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„Svět se nesmírně
změnil, změnil se 
k lepšímu. Je to

úplné sci-fi 
v porovnání 

s rokem 1948.
Podívejte se na

tento krásný,
šťastný život, 

který jsem měla.“

Pokud život není takový, 
jaký by člověk chtěl, nemá smysl žít



deprese, ale psala něco jako, že
pokud život není takový, jak by to
chtěla, nemá smysl žít. Podívala

jsem se na datum dopisu a uvědomila
si, že je z doby, kdy jsem se cítila zvlášť

šťastná, protože jsem se naučila dobře
mluvit francouzsky. Můj bratr si musel
všimnout, že se v rodině něco děje,
protože byl o dva roky starší, a myslím,

že byl i více vnímavý. Já chtěla hlavně kreslit,
toulat se a nevidět, co se děje kolem. Bratr vystudoval  práva, stal
skvělým právníkem a jako Sir Michael Kerr v roce 2002 zemřel. 
Mezi korespondencí jsem našla i dopisy otce s Albertem Einsteinem,
s nímž se v Berlíně přátelil.  Někdy v letech 1934, 1935 mu psal do
Ameriky, že je zoufalý: „Bude válka, musím své děti zachránit. Mohl
byste využít svůj vliv a pomoci nám odjet za oceán…“ Ale Einstein
odpověděl, že nedokázal nic udělat.  Před nacisty jsme pak z Francie
prchli do Anglie. 
Jaké bylo vaše dětství? Četli vám rodiče a jaký byl váš
oblíbený příběh?
Rodiče mi nečetli. Otec nám však rád vyprávěl příběhy ze
Starého zákona.  Ale moc úspěšný při tom nebyl. Adam 
a Eva – to jsme si poslechli rádi.  Když se však dostal 
k  Abrahámovi a Isaakovi, měl z toho můj bratr noční
můry,  probudil se a křičel: „Nebudu se obětovat!“ Tak to
matka zarazila. Vyprávěl nám pak děje různých oper, 
a to jsme milovali.
Myslíte si, že vaše dětství bylo komplikované?
Nemyslím, že jsem měla těžké dětství. Traumatu, daného dobou,
jsem si ani nevšimla. Rodiče byli strašně dobří a chtěli, aby každý
den byl pro nás dobrodružstvím. Byli hrozně rozumní. Po dvou letech
života ve Francii jsme se naučili dobře jazyk. Myslím si, že taková
věc výborně stimuluje mozek. Kdybychom nemuseli utéct z Německa
před Hitlerem, asi bych psala méně. Vydala jsem tři romány
inspirované mým životem. Cítila jsem to jako povinnost předat své
zkušenosti. Zjistila jsem, že nejsem schopná napsat něco jiného.
Zkusila jsem fikci, nad rukopisem strávila osmnáct měsíců. Ně-
kolikrát začínala znovu, psala jsem v první osobě, pak ve třetí  
a všechno se to ukázalo naprosto špatně. Vzdala jsem se a uvě-
domila si, že musím psát a ilustrovat knihy pro děti!
Četla jste Deník Anny Frankové?
Samozřejmě že ano. To mělo na mě obrovský vliv. Je stoprocentně
odlišný od mé knihy Jak Hitler ukradl oranžového králíčka. Anne
Franková byla neuvěřitelná... Je velmi smutné přemýšlet, co by
dělala, kdyby mohla vyrůst do dospělosti ..., to byl holocaust. Nejsem

jeho součástí, protože
jsem mu unikla. 
Proč jste začala psát
pro děti?
Když jsem měla vlastní
děti, uvědomila jsem si,
že se v nich vyvíjejí
stejné emoce jako u do-

spělých: láska, náklonnost,
žárlivost, radost, strach. Ale
chybí příběhy, které by si mohly
přečíst a rozuměly jim. Byly
knihy, které učí poznávat krávu,
nebo přispívají k obohacení
slovní zásoby, ale ne příběhy.
Vzpomínám si, že mému
synovi Mattovi takové knihy
připadaly nudné. Proto jsem
začala psát pro děti. Věděla
jsem, co jim chybí a co po-
třebují.
Odkud čerpáte inspiraci pro
své knihy, které jsou tematicky velmi rozmanité a pro různé
věkové skupiny?

Má první obrázková kniha byla Na svačinu přišel tygr. Byl to
příběh, který jsem poprvé vyprávěla  své dceři, když jí byly
téměř tři roky, ale nezačala jsem ji psát a ilustrovat, dokud
ona a její mladší bratr nezačali chodit do školy a já měla
dost času na práci. 
A pak přišel seriál o kočce, která má různé podoby:  je

strašná, úzkostlivá, veselá nebo smutná., Jmenuje se
Mog. Vymyslela jste její charakteristiku dopředu nebo
se její emoce měnily s přibýváním titulů této série?  

To je velmi zábavná otázka, děkuji. Neplánovala jsem to,
ale samozřejmě každý příběh
má tendenci řešit nějaký prob-
lém, a to se musí projevit i na
Mogově tváři.  První kočka, kte-
rou jsem měla, se jmenovala
právě Mog, a já na ní odpo-
zorovala všechny ty podivné
věci, které dělala, a pak je je-
nom popsala. Vždycky jsem
chtěla kočku, a když se mi to
splnilo, byla jsem jí fascinována,
protože jsem si do té doby
neuvědomovala, co všechno
kočky umějí. Seriál o Mogovi
jsem neplánovala, přišlo to jaksi

samo sebou. Třeba tomu přispělo i to, když jsme dětem splnili přání
a koupili jim kotě, které bylo šílené zase
jiným způsobem. Bálo se výšek, vyděsil
je vánoční stromek. Chtěla jsem o tom
také psát, ale už tu byl Mog a nová rodi-
na s novou kočkou by už byla navíc. Takže
příběhy kotěte jsem přisoudila Mogovi.
Postupně koček u nás  přibývalo a každá 
z nich dělala jiné podivné věci. Takže jsem
měla dostatek námětů pro novou knihu 
o Mogovi. Nyní mám devět koček, Katinka je
poslední.

(Volně podle zahraničních pramenů)
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e-mail: odbyt@kosmas.cz , internet. knihkupectví: www.kosmas.cz
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Luisa Binder

MŮŽEME SI VYKAT?

Ellen po pětatřice-
ti letech manželství 
přestalo bavit ská-
kat, jak muž píská. 
Jen mu to neměla 
říkat na dovolené 
ve Skandinávii, pro-
tože teď musí nějak 
dopravit nenávidě-
ný karavan do vzdá-
leného domova . 
Jejím zachráncem je 
floutek Ronny, co se 
protlouká jak povo-
láními, tak vztahy. 

Jak asi dokáže s vynervovanou a poněkud úzkoprsou 
starší dámou vyjít?

Mary Higgins Clark/Alafair Burke

NEZAVÍREJ OČI

Casey propust i l i 
z vězení, kde si od-
pykávala patnácti-
letý trest za vraždu 
svého snoubence, 
třebaže vždy tvrdila, 
že žádný zločin ne-
spáchala. Nyní hod-
lá své jméno očistit, 
proto požádá Laurie 
Moranovou a její 
tým, aby po letech 
vypátrala skutečné-
ho vraha. Jenomže 
někdo chce za kaž-

dou cenu zabránit novému vyšetřování, jinak ...

Sidney Sheldon

ODHALENÁ TVÁŘ

Proslulý psychoana-
lytik Judd Stevens 
stojí před dosud 
nejzávažnějším pří-
padem celé své kari-
éry. Dva lidé z jeho 
blízkosti byli chlad-
nokrevně zavraždě-
ni. Vyřizuje si s ním 
účty někdo nervově 
labilní, komu nedo-
kázal pomoci? Nebo 
je snad on sám dal-
ším cílem? Než vrah 
udeří znovu, musí 

Judd proniknout do jeho mysli, nebo bude z vraždy 
obviněn právě on.

Jan A. Novák
ZA TAJEMSTVÍM POKLADŮ  
ČECH, MORAVY A SLEZSKA

Poklad! Slovo, které 
zní cinkáním zlata, 
třpytí se drahokamy 
a šustí tajnými do-
kumenty. Současně 
z něj ale běhá mráz 
po zádech, proto-
že připomíná krev, 
která byla prolita při 
jeho shromažďová-
ní, ukrývání i hledá-
ní. Neexistuje snad 
jediný  hrad, zámek, 
zřícenina nebo ná-
padná skála, kde by 

se neukrývaly drahocennosti, často hlídané silami, 
které nejsou z tohoto světa. 
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Darcey Bell
NeBezpečNá laskavost
Je JeJÍ NeJlepŠÍ kaMaRáDka, svĚŘIlY sI vŠeCHNa svoJe taJeMstvÍ. JeNoM JeDNo Ne…

emily je okouzlující žena s osl-
nivou kariérou v módním oboru
a s pohledným manželem sea-
nem tvoří pár, kterému leckdo
závidí. zároveň je zodpovědná
a milující matka. Její kamarád-
ka stephanie, jejíž manžel
před několika lety tragicky
zahynul při autonehodě, se
stará o malého syna a úzkost-
né pocity ventiluje na svém
blogu určeném komunitě ma-
tek s malými dětmi.
všechno začalo drobnými la-
skavostmi. „Mohla bys vyzved-
nout Nickyho ze školy?“ prosi-
la emily už několikrát svoji nej-
lepší kamarádku. a stephanie
je pokaždé ráda, že může být
přítelkyni užitečná. 
Jednoho dne si ale emily pro
syna nepřijde, nezvedá mobil,
neodpovídá na textovky. 
Nejistota trvá několik měsíců,
až se v jezeře najde tělo uto-
nulé ženy, kterou policie iden-
tifikuje jako emily. případ je
uzavřen jako sebevražda… je-
nomže stephanie náhodou na-
razila na důvod k pochybnos-
tem a nejistota ji svírá čím dál
naléhavěji. Neví sean o emi-
lyině zmizení víc, než přizná-
vá? Jak dobře znala svoji nej-
lepší kamarádku? Co ví o jejím
dřívějším životě? Neudělala
chybu, když se jí svěřila s tím,
na co by ze své minulosti nej-
raději zapomněla? Co když se
za kamarádstvím skrývá pro-
myšlený ďábelský plán?

zNá vŠeCHNa vaŠe taJeMstvÍ... a pRoto MŮŽe BÝt NeBezpečNá
překlad alžběta slavíková Hesounová, vlasta Hesounová 
vázaná, 352 stran, 328 kč, IsBN: 978-80-7335-469-5, eaN: 9788073354695

https://www.leda.cz/titul-detailni-info.php?i=697Zakoupit můžete zde

Rozhovor s autorkou na následující straněVychází 30. 1. 2018
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Román Nebezpečná laskavost je plný nečekaných zvratů,
tajemství a zjevení, lásky a věrnosti. Nechybí ani vražda 
a pomsta. Začněme u jedné z vašich hlavních postav.
Stephanie je blogerkou, jejíž psané slovo se časem stává
méně a méně věrohodné. Chtěla jste tím varovat čtenáře před
blogery a záludnostmi sociálních sítí?
Ne, to ne. Šlo mi o to ukázat, jakou moc může mít blog a vůbec
sociální média. Stephanie –  blogerka 
a Stephanie – nejlepší přítelkyně 
a osamělá vdova, jsou vlastně dva velmi
odlišní lidé. Chtěla jsem popsat napětí
nejen mezi Stephanie, Emily a Seanem,
ale také mezi Stephanie a jí samou.

Pocit osamělosti je výrazným momen-
tem ve vašem románu. V reálném
životě představuje mnohem vážnější
problém, než si většina lidí uvědomuje.
Cítíte to stejně?
Rozhodně! Knihy mají mimořádný prostor ukázat, co může osa-
mělost s člověkem udělat. Knihy jsou samozřejmě také pro-
středkem proti osamělosti.

Věříte, že v nitru obyčejného člověka
může být něco zlověstného?
Možná ne vždy zlověstné, ale myslím, že
každý si v sobě nese něco skryté, neznámé.
Žijeme ve světě, o němž si myslíme, že ho
poznáme asi tak, jako když do Googlu za-
dáme jména a jen si přečteme výsledek a víc
nepotřebujeme vědět... Skutečnost je však
jiná. Nikdo není transparentní – mnozí se
dělají prostě lepšími tím, že některé stránky
svého charakteru skrývají…

Je Emily, vaše další hlavní postava,
schopná vyrovnat se se starým zlem? Čím
jste se inspirovala při konstruování jejího
osudu?
Edgar Allan Poe napsal „The Imp of the
Perverse“, o démonovi, který dělá špatné vě-
ci jenom proto, že jsou špatné. Tato myšlenka
mě pronásledovala a hodně o ní přemýšlela.
I Emily se naučila využívat moc a mít z toho
potěšení. Ale láska k jejímu synovi to činí
komplikovanější,  než byl jakýkoli starý ďábel.

Jak jste se vyrovnávala s časovou
posloupností a přitom nenarušila vnitřní
rytmus románu? 
Načasování dějových zvratů je pro vytváření
napětí velmi důležité. Nemůžete prozradit
všechna tajemství na prvních pěti stranách,
ale také nemůžete čtenáře zcela opustit 
a nechat ve tmě děje až do posledního

okamžiku, kdy ho necháte bahlédnout za oponu záhady. Musíte
servírovat třeba drobky a vyvolávat očekávání, co přijde. Jsem
posedlá Patricií Highsmithovou  a hodně se od ní učím. Myslím, že
je to v Talentovaném panu Ripley, (česky Paralela, 1993) kde píše,
že předpověď byla nadějnější, než je to, co právě zažívá. Vzrušení
z očekávání je velkou motivací i pro mě.¨

Je něco v románu, co jste načerpala  ve svém reálném životě?
Jako učitelka v mateřské školce trávím
dost času s maminkami malých dětí, které
jsou často osamělé, a o to víc se strachu-
jící o své potomky. Abych byla upřímná,
hodně matek, se kterými jsem se setkala,
byly alespoň trochu jako Stephanie. 

Vcítíme-li se do Stephanie a Emily, tak
ani jedna z nich v nás nemusí  nezbytně
budit důvěru. Komu byste nejvíce věřila
a proč?

Myslím, že si budete muset knihu přečíst a zjistit to!

(Ze zahraničních pramenů)

Darcey Bellová je mladá americká autorka. Narodila se a vyrůstala na mléčné
farmě v západní Iowe. V současnosti pracuje jako učitelka mateřské školy 
v Chicagu. Triler Nebezpečná láskavost je autorčin literární debut, který velice
zaujal, že o filmové práva se přihlásila společnost Fox 2000.

Knihy jsou
prostředkem

proti
osamělosti



Daryl Easlea, Ndugu Chancler
MICHAEl JACKSON: ZPátKY v čASE

„Když se podíváte dolů z pódia, tak daleko, jak jen oko může 
dohlédnout, vidíte spoustu lidí. A to je nádherný pocit, 

i když to stálo spoustu bolesti a dřiny.“
Michael Jackson

Cestujte zpátky v čase – 
z roku 2009 do roku 1958 –
a prožijte neuvěřitelný pří-
běh krále popu. 
K 25. červnu 2009, dni, kdy
Michael Jackson zemřel,
bylo po celém světě pro-
dáno zhruba 750 milionů
jeho alb. Jeho kariéra trva-
la 45 let, během nichž zí-
skal 26 cen American
Music Award a 13 cen
Grammy, k tomu ještě cenu
Grammy lifetime Achieve-
ment Award. Zařadil se na
třetí místo v žebříčku nej-
prodávanějších interpretů –
před ním jsou pouze Bea-
tles a Elvius Presley. 
Zůstává jedním z nejpopu-
lárnějších a kontroverzněj-
ších umělců všech dob. 
Daryl Easlea zkoumá život
a dědictví Michaela Jackso-
na originálním způsobem –
časem nazpátek. Od jeho
tragické smrti, přes zlaté
roky jeho sólové hvězdné
kariéry, až po spolupráci 
s bratry ve skupinách Jack-
sons a Jackson 5 a život 

v Gary v Indianě. výsledkem je kompletní obrazová historie krále popu. Nahlédněte do života
tohoto génia, poznejte jeho démony a hlavně jeho hudbu, která zanechala nesmazatelnou
stopu po celém světě. 
Kniha je doplněna 200 fotografiemi, časovou osou Jacksonova života, kompletní diskografií 
a předmluvou bubeníka Ndugu Chanclera. tuto knihu by měl mít v knihovně každý fanoušek
Michaela Jacksona. 

Přeložila Eva Samih 
vázaná, 222 stran, 999 Kč, ISBN: 978-80-7390-757-0, EAN: 9788073907570

http://www.knihyomega.cz/eshop-michael-jackson-zpatky-v-case.html

Dobrovský s. r. o., Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4, 
e-mail:nakladatelstvi@knihydobrovsky.cz, www.knihyomega.cz 
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ERVIN THOMA

TAJNÁ  ŘEČ STROMŮ
Tato kniha vás zasvětí do ta-
jemné řeči stromů. A možná, že
bude pro vás tou nejkrásnější 
a nejcennější, jakou jste kdy če-
tli. Pozorování přírody, využití její
moudrosti a umění pro potřeby
člověka se nazývá bionika. Za
předchůdce tohoto způsobu my-
šlení považujeme dnes Leonar-

da da Vinciho. Tento umělec pozoroval mimo jiné 
i ptáky a zkoumal jejich let a pohyby křídel. Poté
prolomil bariéru myšlení lidí své doby — začal uva-
žovat o létání a nakreslil jako zřejmě první člověk
letadlo. Bionika pozoruje tajuplný svět rostlin a ži-
vočichů a pátrá po tom, co vynalezla příroda a jak to
využít ve prospěch lidstva – to je cílem bioniky i této
knihy.
https://www.kosmas.cz/knihy/196737/tajna-rec-stromu/

Rozhovor s autorem na další straně

Více na další straně

ENRIQUE BARRIOS

AMI – VNITŘ NÍ CIVILIZACE

„Problém je v tom, že to hmotné je pouze to vnější, kdežto
štěstí úzce souvisí s tím, co je uvnitř: a to zase souvisí s lás-
kou. A právě láska je vůdčím principem vyspělejších světů, než
je ten náš. Láska je základem soudržnosti – a to je veličina, jíž
se na planetě Zemi zásadně nedostává. Proto obyvatelé na
vyspělejších planetách vnímají život z postoje „my“, zatímco 
u nás je důležité pouze „já“, ať jsou to osoby nebo nejrůznější
skupiny, ať už se tato já nazývají země, provincie, vesnice,
sportovní mužstva, církve nebo obchodní podniky. Nikdo 
s nikým nespolupracuje, naopak naším přirozeným postojem je
sobectví. Od něj se odvíjí i náš způsob života, jenž je poháněný
starým a krutým motorem této civilizace, slavnou soutěživostí,
která neznamená nic víc a nic míň než pravěký zákon džungle,
jenž je vyjádřen uhlazenými slovy.
Vyvinuté světy však již nežijí v takovémto pravěku. V nich se
nesoutěží, v nich se spolupracuje a sdílí.”

https://www.kosmas.cz/hledej/AMI%20–%20VNITŘNÍ%20CIVILIZACE

PŘEDCHOZÍ ČÁSTI:

AMI – CHLAPEC Z HVĚZD
AMI SE VRACÍ

https://www.kosmas.cz/hledej/AMI%20–%20CHLAPEC%20Z%20HVĚZD

https://www.kosmas.cz/knihy/184677/ami-se-vraci/

HANS RATH

A BŮH PRAVIL:
MUSÍME SI PROMLUVIT

Jakob Jakobi je psychoterapeut, ale
s vlastním životem si neví příliš rady.
V práci se mu nedaří, manželka ho
opustila… a navrch mu její nový
přítel, bývalý boxer, rozbil nos.
Na pohotovosti se Jakob setkává 
s Abelem Baumannem, cirkusovým
klaunem, jemuž štěstí taky dvakrát

nepřeje. Zdá se, že Abel trpí podivnou poruchou osobnos-
ti – sám sebe totiž považuje za Boha.
A hledá terapeuta.

Jakoba jeho nový, sympatický pacient, který se může
pochlubit celou řadou nejrůznějších talentů, okouzluje 
a fascinuje. Brzy si však už vůbec není jistý, s kým má
vlastně tu čest – a kdo z nich dvou ve skutečnosti pomáhá
komu.
https://www.kosmas.cz/knihy/210372/a-buh-pravil-musime-si-promluvit/

HANS RATH

ĎÁBEL
JE TAKY JENOM ČLOVĚK

Psychoterapeuta Jakoba Jakobiho
navštíví nezvaný host. Chlapík se
jmenuje Anton Auerbach, a nepřeje
si nic menšího, než koupit Jakobovu
duši. Ta má totiž od chvíle, co se
Jakob setkal s Bohem, mimořádnou
cenu. Pro koho? Pochopitelně pro

ďábla. Nikým jiným totiž Auerbach podle svého tvrzení
není.
Rozčilený Jakob odmítá na prodej duše byť jen pomyslet 
a „Toniho“ nebere vážně. Jenomže domnělý ďábel má 
v rukávu nejedno eso. Jakobův život se den po dni mění 
v učiněné peklo. Teď by se mu opravdu hodila boží pomoc.
https://www.kosmas.cz/knihy/222347/dabel-je-taky-jenom-clovek/



Knihy Erwina Thomy Viděl
jsem tě růst se prodalo už
hodně přes sto tisíc výtisků.
Neméně úspěšná je i autorova
další kniha Tajná řeč stromů.
Erwin Thom se tak zařadil 
k nejprodávanějším rakouským
spisovatelům.
Přispělo k tomu jeho porozu-
mění stromům, jejich růstovým
cyklům a  díky tomu mohl na-
vrhnout a provozovat přirozený
a šetrný dřevozpracující  prů-
mysl. Vyrůstal a později praco-
val jako lesník v rakouských
Alpách. Zajímal se o práci
předků, hodně poznatků získal
od manželčina dědečka.  Zna-
lost starých přírodních zákonů,
které platily před nástupem
moderních technologií, mu
umožňuje je využívat i v sou-
časnosti.
Všechno začalo nemocemi
jeho synů. Když zjistil, že mo-
derní stavební materiály mo-
hou způsobit vážné zdravotní
problémy, nahradil veškeré
syntetické podlahy, překližky 
a dřevotřískový nábytek v jejich
domě přírodním, chemicky ne-
ošetřeném  dřevem. Když se
zbytek rodiny vrátil z „dovo-
lené“, chlapci už neonemoc-
něli. Výsledkem byl Thomův
stavební systém, který nazval
Holz 100. Domy jsou posta-
veny z průmyslově neupra-
veného dřeva a mají životnost
mnoha generací. V roce 1999
Erwin Thoma založil výzkumné
centrum v Goldeggu v Ra-
kousku, kde vědecky zkoumá
tradiční a moderní metody
zpracování dřeva.
Přečtete-li si jeho knihy, uvidíte
stromy a vůbec lesy novým, lépe informovaným pohle-
dem a zatoužíte spojit svou budoucnost s přírodním
dřevem.  

Co pro vás znamená dřevo?

Dřevo je fascinující materiál, který v sobě uchovává
veškerou moudrost přírody. 

Často kritizujete, že po sobě zanecháváme spou-
sty odpadků. A dodáváte, že bychom si měli vzít
příklad z mravenců... 

Les nám ukazuje, jak dokonale fungují životní cykly.

Ano, zmínil jsem mravence. 
V mraveništi je stálá teplota 
s minimální odchylkou plus
minus dva stupně a také
obsah kysličníku uhličitého je
neměnný. A to všechno bez
komplikované technologie
nebo energetické závislosti
zvenčí. Tyto geniální koncepty
slouží jako modely pro náš
výzkum dřevěných staveb.

Jedna z vašich knih se
nazývá Tajná řeč stromů.
Popisujete v ní, jak ji věda
dekóduje. Co říkají nám říka-
jí různé druhy stromů? 

Opravdu, před několika lety
bylo těžké si  vůbec představit,
že stromy nejen vzájemně
komunikují, ale také reagují na
ostatní tvory – včetně lidí.
Moderní lékařský výzkum nám
ukazuje, jak dřevo a stromy
posilují náš organismus, zlep-
šují spánek, zvyšují obrany-
schopnost těla a tak dále. 

A co má do činění s dřevem
Měsíc?

Všechny živé věci vibrují 
v přirozených rytmech. Fáze
Měsíce nám ukazují nejvhod-
nější termín, kdy bychom měli
kácet stromy a zpracovávat
dřevo. Kdo se tím řídí, postaví
si dřevěný dům, který mu i bez
chemikálií vydrží nekonečně
dlouho. 

Spodní voda a různorodost
geologického podloží jsou
pravděpodobně pro dřevěné
domy stejně nepříjemné jako
pro betonové budovy...

Opět můžeme využít úžasných
vlastností dřeva jako staveb-

ního materiálu. Pro skandinávské armády jsem mimo
jiné postavil nehořlavé budovy. Dřevo chrání vy-
sokofrekvenční záření, a mohu potvrdit, že mnohem
lépe, než tomu je v případě jiných stavebních
materiálů. Konstrukce z masivního dřeva Thoma je tím
sice o deset procent dražší, ale připočteme-li trvan-
livost, tak nám to vyjde mnohem levněji než v případě
klasických staveb, takže efekt se dostaví rychle.  

(Ze zahraničních pramenů)

Ing. Dr. Erwin Thoma (*1962) je rakouský
lesník, spolumajitel dřevozpracující firmy 
a autor knih „Viděl jsem tě růst“ a „Tajná řeč
stromů“. Po gymnáziu se stal lesníkem a žil 
s rodinou ve srubu v tyrolském Karwendelu
uprostřed mohutných stromů. Inspirován sta-
rým tesařem Gottliebem Bruggerem (*1907),
dědečkem manželky, objevoval prastaré vě-
dění o dřevu, Měsíci, o přírodě a šetrném
přístupu k lesům. Na základě těchto poznatků
nabízí dřevo získané ve vhodných měsíčních
fázích pro stavbu domů, podlahy, nábytek 
a zimní zahrady. Je vlastníkem celosvětového
patentu na domy ze stoprocentního dřeva
(Holz100). Zkoumáním jeho originálních po-
stupů a technologií se dnes zabývá více
evropských univerzit.
Za své dřevěné domy obdržel řadu ocenění,
například Salzburskou cenu za inovace
(Salzburger Innovationspreis) či Zlatý certi-
fikát za stavební materiál udělený v rámci
certifikačního programu Cradle to Cradle
(C2C). 
Se svou manželkou Karin a třemi dětmi žije 
v rakouském Goldeggu. 



Kdy jste naposledy zažili dobrodružství tak neobvyklé, že jste
pochybovali o tom, že by někdo někdy uvěřil, kdybyste mu to
vyprávěl? Protože to bylo tak kouzelné a nádherné.  A co
takhle to vydávat jen za příběh? Je to nejstarší trik v li-
teratuře: vždycky můžeme vyprávět nejdivočejší příběhy 
a nejkontroverznější témata, pokud je maskujeme jako fikci.
A tak vypráví svůj příběh i Ami. Věřte nebo nevěřte...?

Enrique Barrios 

Čas, který žijeme na této Zemi, neurčuje náš postoj, naše vlastní
postavení nebo naše schopnosti. Jak říká Ami, existují staří lidé, kterým je
deset let a dětmi jsou století. Na planetě Ami, stejně jako na jiných vyvin-
utých planetách, pojem „starý“ neodkazuje na chronologický věk. V jejich
jazycích „starý“ znamená „někoho, kdo ztratil radost ze života“, a proto je
určen naší volbou a ne osudem.

Ami, mimozemský chlapec, vysvětluje devítiletému Jimovi, že jedním 
z důvodů, proč jen děti jsou otevřené slyšet o planetách, v nichž žije
každý v míru a není nic nebezpečného, bolestivého nebo strašného, je
proto, že dospělí myslí, a tím se často bojí zázraků.  „Dospělému“ nebo
„starému člověku“ – za použití výše uvedeného významu – je snadnější
uvěřit tomu strašlivému, i když je to falešné, než něčemu úžasnému, 
i když je to pravda. Ami to nazývá „být hypnotizován kolektivní noční
můrou.“ Když se z toho probudí, všechno je krásné.

Ami přináší novou koncepci inteligence: čím blíž k míru 
a univerzální lásce, tím více jsme se vyvinuli 
a skutečně jsme inteligentní. Máme tendenci myslet na
„pokročilé civilizace“ jako na ty s vyššími technologiemi,
opravdu vysokými IQ a obrovskými mozky. Ale hrozí, že
jde o druh bez emocí, jen o studené počítačové bytosti,
které zapomněly, co je hudba. Bytosti, které žijí 
v obrovských městech, jsou obklopeny plasty a umělými
předměty. Bytosti, které už nevědí, co znamená láska 
a které si nikdy nehrají, neumí se smát. Ami také odhaluje,

že základním zákonem vesmíru je ... Dobře, tohle tajemství neprozradím...

Stejně jako cizinec v den, kdy se Země zastavila, Ami nás varuje, že
lidé nemohou takhle pokračovat. Nemůžeme dále rozvíjet technolo-
gie, aniž bychom rozvíjeli naše srdce stejným tempem, nebo se
zničíme. Nemůžeme pokračovat ve vývoji zbraní schopných zničit
celou planetu. Nemůžeme i nadále jíst zvířata, lovit je, nebo jim
způsobovat bolest pro naše potěšení. Nemůžeme dále zanedbávat
naši citlivost, přání našich srdcí, naše spojení s vesmírem. Je
načase, abychom se Earthlingsové probudili a dostali se z naší
hromadné noční můry. Je čas, aby se naše Země stala se planetou
radosti a krásy, kde všechny bytosti respektují a milují jeden
druhého. Vzhledem k jeho evoluční a magické povaze, můžete začít
s knihami o Amim nový rok. Přinesou do vašeho života změnu, pozitivitu a univerzální lásku. Kromě
toho je to perfektní dárek jak pro děti, tak pro dospělé. 



www.nava.cz

Alan MacDonald, 
David Roberts
ROŠŤÁK BERTÍK –
Pusuuu!
Již třináctá knížka ze série příběhů
ROŠŤÁKA BERTÍKA, kluka se zvyky, 
které všechny kolem děsí!

Tentokrát se Bertík snaží uniknout své mladší
kamarádce Anděle, která mu chce mermomocí dát
pusu, chová doma školního křečka a dokonce se učí
hrát na trubku. Můžete si být jisti, že při čtení zaži-
jete spoustu legrace!

Knížka pro děti ve věku 7–9 let, cena 148 Kč, 
v e-shopu 104 Kč 

www.nava.cz/Rostak-Bertik-Pusuuu-d159.htmZakoupit můžete zde
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Francis Spufford
Zlatý vrch
Jaký je pravý účel nezvykle velké směnky?
Provokativní román z New Yorku 
v 1. polovině 18. století
Oceněn třemi literárními cenami

rok 1746. Do  New Yorku, tehdy malého obchodního
přístavu se sedmi tisíci obyvateli ve vzdálené americe,
přijíždí mladý angličan richard Smith se směnkou
na  závratnou částku 1000 liber ve  zlatě, k  vyplacení
jistou firmou do  60 dnů. Nikdo netuší, jaké je jeho
poslání a  jak hodlá peníze použít. ve  městě se nic
neutají a zpráva o závratně bohatém cizinci se rozšíří rychlostí blesku. Je bedlivě sledován
místními vysokými politiky, zejména lstivým a  všeho schopným nejvyšším soudcem De
lanceyem, který kolonii ovládá. Přichází Smith jako podvodník, tajný posel, či jako prod-
loužená ruka francouzského krále?
román britského spisovatele Francise Spufforda barvitě popisuje tehdejší New York,
bravurně vykresluje jeho ráz, atmosféru a  obyvatele  – směsici anglických a  holandských
přistěhovalců, otroků, kolonistů i  indiánů s  jejich tradicemi, rozdílnými povahami a  také
dravostí.

Přeložila Kateřina Novotná
vázaná, 320 stran, 328 Kč, EaN: 9788074298110 

http://www.ivysehrad.cz/kniha/zlaty-vrch/Zakoupit můžete zde
Ukázka z knihy 

na následující straně



http://www.ivysehrad.cz/

„Já jsem Lovell,“ řekl obchodník sedící 
u krbu a vstal. Jeho stručný popis pro
potřeby prvního seznámení: stáří padesát
let, byl vysoký a štíhlý, nicméně obličej měl
neotesaný a tváře povislé, jako by ho příroda
uhnětla klouby; prohnané, roztěkané oči,
hnědé kalhoty ke kolenům a krátce za-
střižená paruka zažloutlá od tabákového
kouře. „Čím posloužím?“
„Dobrý den,“ řekl pan Smith, „protože to
určitě je dobrý den, i když prší a je větrno. 
A je tma. Omluvte cestujícímu v obchodní
záležitosti jeho netrpělivost, pane. Mám tu
čest předložit vám směnku, kterou na vás
vystavili vaši londýnští partneři, pánové
Banyard a Hythe. A žádám, abyste ji laskavě
ihned akceptoval.“
„Nepočkalo by to do rána?“ řekl Lovell. „Už
je po zavírací hodině. Přijďte znovu 
a doplňte si hotovost v devět hodin. I když u
částky přes deset liber šterlinků vás budu
nucen požádat, abyste mi týden posečkal,
protože peníze na ruku jsou vzácnost.“
„Ach,“ řekl Smith. „Je na vyšší částku.
Mnohem vyšší. A já k vám spěchám přímo 
z lodi, ještě postříkaný solí, špinavý jako
pes, co právě vylezl z kachního rybníku, ne
abych žádal proplacení, ale abych vám
zdvořile nabídl odložení splátky.“
Podal mu desky, v nichž se po otevření
objevila obálka zřetelně označená černou
voskovou pečetí B. a H. Lovell pečeť s povy-
taženým obočím rozlomil. Při čtení je po-
vytáhl ještě výš.
„Pane, smiluj se nad námi,“ vydechl. „To je
směnka na tisíc liber.“
„Ano, pane,“ řekl Smith. „Na tisíc liber
šterlinků, neboli jak se v ní říká, na tisíc
sedm set třicet osm liber, patnáct šilinků 
a čtyři pence. V newyorské měně. Mohu se
posadit?“
Lovell ho nevnímal. „Jeme,“ řekl, „dones
lampu blíž.“
Zaměstnanec donesl jednu právě zapálenou
svíčku v cylindru a Lovell přiložil papír těsně
k horkému sklu; tak blízko, že Smith málem
vyskočil, aby mu ho vytrhl, za což jej Lovell
odmítavým zdvižením ruky pokáral. Papír
nicméně nespálil, pouze jej přikláněl tak, aby
ho plamen prosvítil a vystoupily bledé linie
vodoznaku s kresbou mořské panny.
„Papír je v pořádku,“ řekl zaměstnanec.
„Písmo taky,“ dodal Lovell. „Rukopis
Benjamina Banyarda, řekl bych.“
„Ano,“ potvrdil Smith, „i když ve své kan-

celáři na Mincing Lane, když pro mě vypiso-
val tuhle směnku, se jmenoval Barnaby
Banyard. No tak, pánové, myslíte, že jsem ji
našel na ulici?“
Lovell ho zkoumal, oděv, ruce, tvář i vystu-
pování, jako by o něm už slyšel, neshledal
však nic, co by žádalo vysvětlení.
„To jste klidně mohl,“ řekl, „protože vás
neznám. Co je to? A kdo jste vy?“
„Co to asi je a kdo asi jsem já. Směnka 
v ceně tisíce liber a cestující, který ji vlastní.“
„Nebo cár papíru, kterým si klidně můžu
vytřít zadek, a prolhaný darebák. Budete si
muset vymyslet něco lepšího. S Banyardem
obchoduju dvacet let a dvacet let přes ně
platím Kingstonu faktury ze svých obchodů 
s cukrem. Něco takového ale nikdy. Ještě
nikdy mi nepřišel jen tak z druhé strany
oceánu papír na vyplacení částky za téměř
celou sezonu, bez jediného slova nebo
upozornění nebo bez svolení. Znovu se
ptám: Kdo jste? Čím se zabýváte?“
„Takže obecně, pane Lovelle, kupuji a pro-
dávám. Běhám po světě sem a tam.
Hledám, co se dá využít, do čeho bych mohl
vrazit svých tisíc liber. Ale konkrétně, pane
Lovelle, je to něco, o čem bych raději
pomlčel. Důvěrná věc.“
„Ty štěně jedno drzý, tohle na mě nezkoušej!
Mluv jasně nebo ten tvůj cennej papír
spálím.“
„To neuděláte,“ řekl Smith.
„Že ne? Pěkně jste vyletěl, když jsem ho dal
k lampě. Mluvte, nebo shoří.“
„A vaše dobré jméno s ním. Pane Lovelle,
věc se má takhle: Poptával jsem se na
londýnské burze u slušně zavedených
obchodníků, kteří dělají spolehlivé obchody,
a vaše jméno se objevilo u Banyarda – coby
vážený partner. A tak mi vystavili směnku.“
„To ještě nikdy neudělali.“
„Teď to udělali. S ujištěním, že jste pro to
vhodný. Což jsem rád slyšel, protože jsem
platil hotově.“
„Hotově,“ hlesl Lovell jako ozvěna. A četl
nahlas: „,Za šedesát dní zaplaťte při
předložení této druhé směnky panu
Richardu Smithovi částku ve výši…‘ říkáte,
že jste složil hotovost?“
„Ano.“
„Z vlastního nebo za někoho jiného? Jako
prostředník nebo hlava firmy? K vyrovnání
účtu, nebo abyste vystavil novou směnku?
Abyste investoval, nebo to roztočil za
křiklavý volány a saténový vesty?“

„Zkrátka hotovost, pane. Což bylo samo 
o sobě dostatečně výmluvné.“
„Bezpochyby jste nepovažoval za vhodné
cestovat s takovým balíkem zlata přes
oceán.“
„Přesně tak.“
„A zároveň doufal, že na druhé straně
narazíte na troubu, který vám na požádání
vymění papír za zlato.“
„Nikdy jsem neslyšel, že by se Newyorčané
dali snadno napálit,“ odpověděl pan Smith.
„Taky že nedáme, pane,“ pokračoval Lovell,
„taky že nedáme.“ 

Anglický spisovatel FRANCIS
SPUFFORD (nar. 1964) je uzná-
vaným autorem pěti nebeletristic-
kých knih – Unapologetic: Why,
despite Everything, Christianity
Can Still Make Surprising
Emotional Sense; Red Plenty;
True Stories: And Other Essays; 
I May Be Some Time: Ice and the
English Imagination; The Child
That Books Built: A Life in
Reading. Některé byly přeloženy
do několika jazyků.
Zlatý vrch je jeho prvním romá-
nem, v němž se představil jako
skvělý, vtipný, vytříbený  vypra.-
věč, který s mimořádnou fantazií
dokáže vést čtenáře svým pří-
během a neustále jej překvapuje
nečekanými zvraty či atmos-
férou, v níž se odehrávají. 
Román získal tři literární ocenění
– cenu Costa, Ondaatjeho cenu
za nejlepší „genius loci“ v romá-
nu  a cenu Desmonda Elliotta.
Francis Spufford je ženatý, má
jedenáctiletou dceru a vyučuje
psaní na Goldsmith College 
v Londýně.
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Michal Macháček
Gustáv Husák
První ucelený životopis posledního komunistického prezidenta

Gustáv Husák – přesvědčený komunista, vězeň i muž přitahovaný mocí
kniha vychází z výzkumu dosud neznámých pramenů z českých, sloven-
ských a ruských archivů i materiálů ze soukromého archivu rodiny
Gustáva Husáka

Jméno Gustáva Husáka
(1913–1991) je nejsilněji spojeno 
s obdobím normalizace 70. a 80.
let, kdy přicházela na svět gener-
ace „Husákových dětí“. Nová
Husákova biografie z pera histori-
ka Michala Macháčka sleduje
dlouhou kariéru posledního prezi-
denta komunistického Českoslo-
venska od samých počátků, za-
měřuje se na Husákův původ a ro-
dinné zázemí, mládí, studia a vstup
do komunistické strany Česko-
slovenska, jeho působení za války
a za slovenského národního
povstání, v poválečné politice, je-
ho odsouzení v procesu se sloven-
skými „buržoazními nacionalisty“,
úspěšně završené úsilí o rehabil-
itaci a postupný návrat na mocen-
ské výsluní. stranou nezůstává ani
Husákův osobní život, i zde přináší
kniha nová zjištění. symbol
zatuhlosti a stagnace normalizační
doby tak v Macháčkově knize
vystupuje jako osobnost mnoho-
vrstevnatější, než jak bývá obvykle
vnímána. kniha vychází z výzkumu
dosud neznámých pramenů z čes-
kých, slovenských a ruských ar-
chivů i materiálů ze soukromého
archivu rodiny Gustáva Husáka. Je
první ucelenou husákovskou mono-
grafií nejen v české historiogra-
fické produkci.

vázaná, 632 stran, 598 kč, EAN: 9788074293887

http://www.ivysehrad.cz/kniha/gustav-husak/

Zakoupit můžete zde Video na:
https://youtu.be/CavisM08WdI


