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Začalo to jako dokonalé anglické ráno: jeden z těch
oslnivých dnů z počátku dubna, kdy
slunce září tak, až
to náhle vypadá,
jako by bylo léto
v plném rozpuku.
Slunce prorazilo bachraté bílé knedlíčky mraků a do kraje
vrhalo stíny, které
se hravě proháněly
po zelených pastvinách až nahoru do
mírně zvlněných
kopců. Kdesi v lese
na druhé straně
železnice zpíval slavík. „Vypadá to jako
kolorovaná rytina ve
svazku
Wordsworthových básní,“
utrousila moje sestra Daphne, skoro jako by mluvila sama pro sebe. „Až
příliš malebně.“ Ophelia, moje nejstarší sestra, připomínala bledý tichý
stín, ztracený ve vlastních myšlenkách. V určený čas, což byla náhodou
desátá hodina dopolední, jsme se všichni shromáždili víceméně
společně na úzkém perónu Stanice Jelení mlází. Myslím, že tehdy jsem
poprvé v životě viděla Daffy bez knihy v ruce. Otec postával opodál,
každých pár minut se díval na hodinky a pak na koleje, mhouřil oči
a pátral po kouři v dálce. Přímo za ním stál Dogger. Bylo zvláštní vidět ty
dva muže – džentlmena a jeho sluhu –, kteří společně přežili příšerné časy, v nejlepších nedělních šatech na zrušené venkovské železniční
zastávce. Ačkoli na Stanici Jelení mlází se kdysi vykládalo zboží a vystupovali zde hosté mířící do panského sídla a ačkoli koleje se dosud
zachovaly, samotná nádražní budova z povětřím ošlehaných cihel už
byla dávno zabedněná. Během několika předchozích dní ji však chvatně
připravili na Harrietin návrat: uvnitř bylo zameteno a uklizeno, rozbité
okenní tabulky nahradily nové, maličký záhonek vypleli a osázeli pestrými květinami. Otce požádali, aby odjel do Londýna a do Jeleního mlází
Harriet doprovodil, on však trval na tom, že počká na vlak na tomhle
nádražíčku. Koneckonců, jak vysvětlil vikářovi, právě tady a takto se s ní
setkal poprvé, před těmi mnoha lety, když byli oba mladí. Zatímco jsme
čekali, všimla jsem si, že otec má holínky nablýskané do vysokého lesku,
z čehož jsem vyvodila, že Doggerův stav je momentálně velmi dobrý.
Občas přicházely chvíle, kdy Dogger v noci úpěl a naříkal, schoulený do
rohu své miniaturní ložnice, kde ho navštěvovali duchové dalekých
vězení a mučili ho démoni minulosti. Ve zbylém čase byl tak schopný
a zdatný, jak jen lidská bytost být může, a já jsem v duchu poděkovala
za to, že právě toto ráno patří k takovým obdobím. Ještě nikdy jsme ho
nepotřebovali víc. Tu a tam stáli na nástupišti v těsných hloučcích lidé ze
vsi, v uctivém odstupu. Tiše mezi sebou rozprávěli a brali ohled na naše
soukromí. Větší skupinka obklopila paní Mulletovou, naši kuchařku,
a jejího manžela Alfa, jako by z nich ta blízkost udělala nějakým
zázrakem členy nejužší domácnosti. Když se přiblížila desátá hodina,
všichni jako na povel umlkli a na krajinu dolehlo přízračné ticho. Jako by
ji přiklopil skleněný zvon a svět zadržel dech. Dokonce i slavík v lese

náhle přestal zpívat.
Samotný vzduch na
nástupišti byl nyní
nabitý elektřinou,
jak se to často stává, když se vlak už
blíží, ale dosud není
na dohled. Lidé
rozpačitě přešlapovali z nohy na nohu
a slabý vánek z našeho kolektivního
dechu působil ve
vlahém anglickém
ovzduší jako povzdech. A potom,
když už se čekání
zdálo nekonečné,
jsme v dálce spatřili
kouř z lokomotivy.
Vlak přijížděl blíž
a blíž a vezl Harriet
– vezl mou matku –
domů. Připadalo mi,
jako by mi něco vysálo z plic dech, když nablýskaná lokomotiva dofuněla
do stanice a se skřípěním zastavila u nástupiště. Nebyl to dlouhý vlak:
jenom půl tuctu vagonů, a chvilku samolibě odpočíval ve vlastní vířící
páře. Nastala podivná kratičká pauza. Potom ze zadního vozu vystoupil
zřízenec a třikrát ostře hvízdl na píšťalku. Dveře se otevřely a po nástupišti se náhle zahemžily postavy v uniformách: vojáci s oslnivou sbírkou metálů a úhledně zastřižených knírů. Rychle se srovnali do dvou řad
a rázně se postavili do pozoru. Vysoký opálený muž s hrudí celou pokrytou medailemi a barevnými stužkami, který jim podle všeho velel,
připochodoval k otci a zasalutoval tak řízně, až mu ruka zavibrovala jako
ladička. Otec se tvářil trochu omámeně, ale podařilo se mu přikývnout.
Z ostatních vagonů se vyřinula horda pánů v černých oblecích
a buřinkách, ozbrojených vycházkovými holemi a složenými deštníky.
Bylo mezi nimi i pár žen ve strohých kostýmcích, kloboucích a rukavičkách; několik jich mělo dokonce uniformy. Jedna z nich, očividně
tělesně zdatná, ale poněkud hrozivá žena ve stejnokroji Královského
vojenského letectva, vypadala tak nebezpečně a měla na rukávu tolik
proužků, že klidně mohla být zástupkyní vrchního leteckého maršála.
Napadlo mě, že nádražíčko v Jelením mlází za celou dobu jeho existence asi nikdy nenavštívilo tolik hodnostářů naráz.
K mému překvapení se ukázalo, že jednou z okostýmkovaných žen je
otcova sestra, teta Felicity. Objala Feely, objala Daffy, objala mě a potom
beze slova zaujala své místo vedle otce. Kdosi vydal povel a dvě řady
vojáků rázně odpochodovaly k přední části vlaku, kde se otevřela široká
vrata nákladního vagonu. V jasném denním světle se dalo v šerých hlubinách vozu stěží něco rozeznat. Zprvu jsem viděla jen cosi, co vypadalo
jako tucet bílých rukaviček tancujících ve tmě vzduchem. A potom lidé
uvnitř opatrně, téměř něžně, podali špalíru čekajících vojáků dřevěnou
bednu, ti si ji naložili na ramena a chvilku strnule stáli, jako cínoví vojáčci
hledící nehybně do slunce. Nedokázala jsem od toho předmětu
odtrhnout pohled. Byla to rakev, a když se vynořila ze stínů nákladního
vagonu, krutě se v jasném slunci zaleskla. V ní ležela Harriet. Harriet.
Moje matka.
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Na co jsem myslela? Co jsem cítila? To bych taky ráda věděla. Možná
smutek nad tím, že je s našimi nadějemi navždy ámen? Úlevu, že je
Harriet konečně doma? Ta rakev měla být matně černá. Měla mít chladné stříbrné ozdoby se zavřenými urnami a plačícími cherubínky. Ale
nebyla a neměla. Byla z dubového dřeva v sytém odstínu, nablýskaného
do tak vysokého lesku, že mě z něj bolely oči. Uvědomila jsem si, že se
na ten předmět nedokážu dívat. Kupodivu se mi v hlavě vynořila scéna
z románu paní Nesbitové Děti železnice, v níž se Bobbie na nádražním
nástupišti vrhá do náruče svému nespravedlivě uvězněnému otci. Jenže
mě takový něžný závěr nečeká, ani otce, Feely či Daffy. Ne, žádný
šťastný konec. Rychle jsem se podívala na otce, jako bych od něj čekala
nějaké znamení, ale on také stál zamrzlý ve svém soukromém ledovci,
daleko za žalem a daleko za schopností jakéhokoli výrazu, zatímco
rakev zakrývali britskou vlajkou. Alf Mullet vyšvihl vojácké zasalutování
a držel se v něm velmi dlouho. Daffy mě dloubla loktem do žeber
a bradou nenápadně ukázala směr.
Na jižním konci nástupiště stál trochu stranou od ostatních dost zavalitý
starý pán v tmavém obleku. Okamžitě jsem ho poznala. Když nosiči
pomalu odcházeli od vlaku, nahrbení pod svým smutným břemenem,
uctivě smekl černý klobouk a podržel si ho u boku. Byl to Winston
Churchill. Co mohlo někdejšího předsedu vlády přivést do Bishop’s
Lacey? Stál tam sám a v tom hrobovém tichu se díval, jak moji matku
nesou do otevřených dveří pohřebního vozu, který se tam zjevil až
strašidelně tiše. Churchill sledoval, jak rakev, před níž kráčel důstojník
s tasenou šavlí, pomalu pronášejí kolem otce, kolem Feely, kolem Daffy
a kolem mě, a pak se vydal k otci. „Ona byla Anglie, hrome,“ zabručel.
Otec otevřel oči, jako by se probouzel ze sna, rozhlédl se a zaostřil na
Churchillovu tvář. Po velmi dlouhé době řekl: „Ona byla víc než to, pane
premiére.“ Churchill přikývl a vzal otce za loket. „Nemůžeme si zrovna
dovolit ztratit někoho z de Luceových, Havilande,“ podotkl tiše. Jak to
myslel? Chvilku tam stáli na slunci spolu, ti dva zdánlivě poražení muži,
bratři v čemsi, co mě nesmírně přesahovalo: v čemsi, co jsem si
nedokázala ani představit. Potom pan Churchill podal otci pravici, pak
Feely, pak Daffy a dokonce i tetě Felicity, načež přešel k místu kousek
stranou, kde jsem stála já. „A vy jste také přišla na chuť bažantím
sendvičům, mladá dámo?“ Ta slova! Přesně tahle slova! Už jsem je
někdy slyšela! Ne – neslyšela – viděla jsem je! Kořínky mých vlasů se
znenadání postavily na špičky.
Churchillovy modré oči byly pronikavé, jako by se mi díval přímo do
duše. Co tím myslí? Co mi pro všechno na světě naznačuje? Co čeká,
že řeknu? Bohužel jsem se nejspíš začervenala. Na nic jiného jsem se
nezmohla. Pan Churchill se mi zkoumavě zadíval do tváře, vzal mě za
ruku a jemně ji stiskl pozoruhodně dlouhými prsty. „Ano,“ řekl nakonec,
spíš skoro pro sebe, „ano, myslím, že přišla.“ A po těch slovech se otočil,
vydal se po nástupišti pryč, a když mezi vesničany procházel ke svému
čekajícímu vozu, pokyvoval hlavou nalevo a napravo, aby jim dal najevo,
že je bere na vědomí. Ačkoli úřad už nezastával celé věky, ten obtloustlý
pomenší člověk s buldočím obličejem a překvapivě ostrým pohledem
velkých modrých očí stále působil velkolepě. Daffy mi už špitala do ucha:
„Co ti říkal?“ „Že je mu to líto,“ zalhala jsem. Nevěděla jsem proč, ale
bylo mi jasné, že jsem udělala dobře. „Jenom že je mu to líto.“ Daffy po
mně sekla zlovolným mžouravým pohledem. Jak je možné, napadlo mě,
že když nám přímo před nosem leží naše mrtvá matka, jdou si dvě sestry
prakticky po krku kvůli maličké nepravdě? Připadalo mi to směšné, ale
přesto se to dělo. Můžu jenom předpokládat, že tak to prostě v životě
chodí. A ve smrti. Ale věděla jsem s naprostou jistotou, že potřebuju jít
domů, že se potřebuju zamknout v tichu vlastního pokoje. Otec si
potřásal rukama se všemi těmi lidmi, kteří mu chtěli vyjádřit soustrast.

Vzduch přímo ožíval hadím sykotem jejich es a drobným živočišným
úpěním jejich ú. „Upřímnou soustrast, pane plukovníku… upřímnou…
soustrast,“ říkali mu pořád znovu a znovu, když na ně přišla řada. Divím
se, že se z toho otec na místě nezbláznil.
Copak nikdo nemá na srdci nic neotřelého? Daffy mi jednou prozradila,
že anglický jazyk obsahuje zhruba půl milionu slov. Když jich je na výběr
taková přehršel, člověk by si myslel, že aspoň jednu jedinou osobu
napadne něco originálnějšího než to pitomé „upřímnou soustrast“. Právě
na tohle jsem myslela, když se od davu lidí na nástupišti odpojil vysoký
muž v kabátě příliš dlouhém a těžkém na tak příjemný den a zamířil rovnou ke mně. „Slečna de Luce?“ zeptal se překvapivě jemným hlasem.
Nebyla jsem zvyklá na to, aby mě lidé oslovovali jako „slečnu de Luce“.
Tento titul býval obvykle vyhrazen pro Daffy či pro Feely – nebo pro tetu
Felicity. „Jsem Flavia de Luce,“ představila jsem se. „A vy jste?“ Dogger
mě naučil dávat tuhle odpověď automaticky, kdykoli mě osloví někdo
cizí. Ohlédla jsem se po něm a zjistila jsem, že starostlivě postává vedle
otce. „Přítel,“ odpověděl muž. „Jenom přítel – rodiny. Musím s vámi mluvit.“ „Promiňte,“ řekla jsem a o krůček jsem ucouvla. „Já musím –“
„Prosím. Je to navýsost důležité.“ Navýsost? Nikdo, kdo je schopný
použít slovo „navýsost“ v běžném hovoru, nemůže být padouch. „No…,“
zaváhala jsem. „Vyřiďte otci, že Hajný je v nebezpečí. On to pochopí.
Musím s ním mluvit. Vyřiďte mu, že Líheň je pod –“ Zorničky se mu
rozšířily v náhlém zmatku – nebo zděšení? –, když se mi podíval přes
rameno. Co – nebo koho – to spatřil? „Pohni, Flavie. Všechny zdržuješ.“
To byla Feely. Moje sestra se na neznámého upjatě usmála, položila mi
ruku na rameno a zbytečně hrubě s ním škubla. „Počkej,“ řekla jsem,
uhnula jsem ke straně a vysmekla jsem se jí. „Hned tam budu.“ Dogger
už držel otevřená dvířka Harrietina starého Rolls–Royce Phantom II,
který zaparkoval tak blízko nástupiště, jak jen to šlo. Otec byl na půl
cesty k vozu, znepokojivě se šoural a hlavu měl svěšenou. Myslím, že
teprve v tu chvíli mi došlo, jak drtivou ránu pro něj celá ta věc znamená.
Ztratil Harriet ne jednou, ale dvakrát. „Flavie!“ To byla zase Feely a civěla
na mě studenýma modrýma očima, vypoulenýma netrpělivostí. „Proč,“
sykla, „musíš být vždycky taková –“ Její poslední slova se ztratila
v pronikavém hvizdu píšťaly lokomotivy, ale já jsem jí ten pohoršlivý
výraz odečetla ze rtů. Vlak se rozjel, zpočátku pomalu. Když nás zaměstnanci pohřební služby informovali o průběhu celého obřadu,
pověděli nám, že vlak odjede na zrušenou železniční točnu kdesi
severně za East Finchingem, kde se obrátí, a poté se vrátí do Londýna.
Bylo by hrubým porušením pohřebnické etikety a také by to znamenalo
„mimořádnou smůlu“, tedy podle pana Sowerbyho z firmy Sowerby &
Synové, kdyby musel pohřební vlak couvat. Tou dobou mě už Feely táhla
– doslova – k čekajícímu rollsu. Snažila jsem se jí vysmeknout, ale
marně. Její prsty se mi zarývaly hluboko do svalu v nadloktí a já za ní
klopýtala a sípavě se přitom nadechovala. Z davu otálejícího na nádraží
se náhle ozval výkřik. Zprvu mě napadlo, že někdo křičí rozhořčením nad
tím, jak krutě se mnou Feely zachází, ale vzápětí jsem uviděla, jak lidé
běží k okraji nástupiště. Zřízenec zuřivě pískal na píšťalku, někdo ječel
a lokomotiva se zastavila tak prudce, až se jí zpod hnacích kol vyvalila
oblaka páry. Konečně jsem se vytrhla z Feelyina sevření, prodrala se
podél vagonů zpět a prosmýkla se kolem té možná zástupkyně leteckého maršála, která vypadala, jako by vrostla do země.
Venkované ohromeně přihlíželi a mnozí si tiskli ruce na ústa. „Někdo ho
tam šoupnul,“ ozval se z hloučku kdesi za mnou ženský hlas. U mých
nohou, jako by mi chtěla sáhnout na boty, trčela zdola, zpod kol posledního vagonu, strnule lidská ruka, děsivě nehybná. Klekla jsem si, abych
se mohla podívat zblízka. Čerstvě zašpiněné prsty byly doširoka roztažené, jako by se vztahovaly k pomoci, která nikdy nepřijde...
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O vás se traduje, že jste vášnivý čtenář.
Kdy tato vášeň u vás vypukla?
Začal jsem číst ve velmi útlém věku. Měl
jsem to štěstí, že jsem byl jedním z dětí,
které trpěly nemocemi a dlouhou dobu
jsem strávil doma v posteli. Moje sestry se
snažily pomoci mně ukrátit čas, a tak mě
naučily číst. Uměl jsem to už v mateřské
škole, což mně ale způsobilo problémy ve
škole, protože jsem byl před ostatními
dětmi hodně vepředu, a to, co se četlo, mě
nebavilo…
Ale tím mé školní potíže nekončily. Byl
jsem deváťák a chodil do anglické třídy.
Učitel se nás po prázdninách zeptal, kolik
knih jsme během léta přečetli. Dal
možnosti: jednu knihu, poté: dvě až deset.
Byl jsem jediný, kdo nezvedl ruku. Na
otázku, kolik knih jsem tedy přečetl, jsem
odpověděl: „Devadesát.“ Přes léto jsem
přečetl jednu knihu denně. Každý týden
jsem chodil do knihovny a vracel se sedmi
tituly. Učitel si myslel, že lžu a dělám si
z něho legraci. Poslal mě do ředitelny, kde
jsem měl být potrestán.
Vzpomínáte si na první knihu, kterou
jste sám přečetl?

Torontský rodák Alan Bradley (* 1938) vyrůstal
v Cobourgu v Ontariu. Čtvrt století vedl oddělení
televizní techniky v mediálním centru Saskatchewanské univerzity, od roku 1994 se
věnuje pouze psaní. Získal četné ceny za
dětské knížky, jeho povídky se dočkaly rozhlasových zpracování, vytvořil také několik scénářů. Je spoluautorem knihy Ms. Holmes of
Baker Street (2004), která vyvolala značný
ohlas. Dva roky nato publikoval memoáry pod
názvem The Shoebox Bible. Žije na britském
ostrově Man. Od roku 2009 Bradley vydává sérii
detektivek situovaných do Británie padesátých
let minulého století, v nichž vystupuje svérázná
mladá amatérská vyšetřovatelka Flavia de
Luce. První díl, Koláč s kapkou jedu (česky
2011), sklidil mimořádný čtenářský úspěch
a získal několik prestižních cen, mimo jiné britskou Debut Dagger Award, kanadskou Artur
Ellis Award či mezinárodní Agatha Award.
Flaviiny případy (dosud jich je deset) vycházejí
ve 36 jazycích a 39 zemích; práva na televizní
zpracování zaoptoval oscarový režisér Sam
Mendes (Americká krása, Skyfall, Spectre).
V češtině vyšly v nakladatelství Euromedia –
Knižní klub a Kalibr zatím šest částí, kromě
úvodní též Vražda není hra (2013), Smrt
v křišťálové kouli (2016) a Oblékni se pro smrt
(2017), Poslední tóny z krypty (2018) a Mrtví
ptáci nezpívají (2020).

Ano. Byla to kniha básní pro malé čtenáře
Pinafore Palace: a book of rhymes for the
numery z roku 1907 od Kate Douglas
Wiggin a Nory Archibald Smith. Byla v ní také přetištěna poezie Laury E.
Richardsové, kterou stále mohu recitovat z paměti.
Pamatujete si i na první příběh, který jste napsal?
Opravdu, můžu? Začalo to chlapcem jménem Johnny Fenton, který se
promoklý vracel domů a svlékal si holínky a nepromokavý kabát. Moje
sestra, když si to přečetla, tak se tomu smála. Což mě přimělo vzdát se
psaní dlouhých fikcí a věnovat se malým komiksům, popisujícím dobro-

družství Muddy Turtle. Úspěšně jsem je
prodával svým bratrancům za 5 centů. Až
to jejich matka zjistila a vyžadovala peníze zpět.
Jak vypadá vaše tvorba od prvního
záblesku nápadu až po dokončení
rukopisu?
Nápady mají tendenci přicházet jako
nějaký impuls při chůzi – nebo při čtení.
Spíše jako blesk a ten se rychle stává silným zdrojem inspirace: záplavou myšlenek, které je třeba zapsat nebo okamžitě
jednat. Potřebuji rychle usednout ke klávesnici počítače, a pak mám pocit, že se
příběh píše sám. Když se opozdím, je to
pro mě obtížnější. Než jsem s rukopisem
spokojen, trvá to stovky hodin. Někdy je
to zábava a jindy ne.
Pokud byste mohli pozvat pět autorů
(mrtvých nebo živých) na večerní párty
– kdo by to byl?
Shakespeare (samozřejmě), Mark Twain
a Charles Dickens, James Joyce a Evelyn Waugh.
Která kniha vás nejvíce ovlivnila?

Asi Devět krejčíků (The Nine Tailors,
1934) od Dorothy L. Sayers. (česky
Svoboda–Libertas, 1994). Tuto kniha
jsem dostal od své babičky, což byla žena, jejíž velkou láskou bylo čtení.
Ta mě myslím nasměrovala k psaní. Můj obdiv k The Nine Tailors nikdy
nepolevil, ale spíše zesílil.
Jak vypadá váš všední den?
Začínám pracovat brzy, asi v 4:30 ráno. V tu hodinu není vědomá mysl
ještě vzhůru a podvědomí může být bezpečně vypleněno, aniž by upozorňovalo na rušivé jevy z okolí. Když jsem psal první knihu o Flavii,
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Bishop's Lacey, vesnice, kde žila Flavia
bydleli jsme v Britské Kolumbii a řídili se tichomořským časem. Během
práce jsem zjistil, že obvykle, když jsem byl plný energie a byl připraven
psát, Flavia chtěla spát. Ale když byla ona plná síly, já usínal. Uvědomil
jsem si, že mezi námi je devítihodinový časový rozdíl. I proto jsem vstával ve 4:30 ráno, pro ni to byla jedna nebo dvě dhodiny odpoledne. Pak
jsme byli čtyři nebo pět hodin aktivní. Když se v Anglii chystali lidé spát,
skončil jsem v poledne s pocitem, že jsem udělal maximum možného. Po
obědě se věnuji studiu pramenů a vyřizuji korespondenci. Večer píšu jen
zřídka.
Máte rád chemii jako Flavia?
Cítil jsem se docela zrazen, když přišla Flavia s tím, že se zamilovala do
chemie. Kdyby existovalo jedno téma, o kterém bych nikdy nechtěl psát,
byla by to právě chemie kvůli mých obrovských neznalostí této vědy.
Zajímal jsem se spí o to, z čeho jsou vyrobeny televizní a rozhlasové
přijímače a o fungování vysokonapěťových vysílačů. Postupně jsem si
uvědomil, že Flaviino nadšení pro chemii je stejné jako moje pro elektroniku.
Ale četné detaily v knize o vaší nevědomosti nesvědčí…
Tak to vám děkuji. Musel jsem ale hodně nastudovat. V antikvariátu jsem
našel jakousi učebnici chemie z roku 1911 a začal se jí probírat a hledal
materiál, který by se dal využít. Zpočátku to bylo velmi obtížné, protože
jsem nerozuměl terminologii, která se od té dnešní dost podstatně lišila.
Ale Flavia pracovala v laboratoři strýce Tarquina, který zemřel v roce
1928, a tak jí nebyla neznámá, a mně se ato poněkud zastaralá učebnice
chemie hodila. Není pochyb o tom, že devadesát procent knih s Flavií je
výsledkem výzkumu.
Vyžádalo si to určitě spoustu času…
Ano, ale když píšu, dějí se strašidelné věci. Někdy uprostřed stránky
Flavia navrhne něco udělat. V první nebo druhé knize bych to přešel
slovy: „No tak, Flavio. Nemyslím si, že to dokážete – to nezní vůbec reálné.“ Nyní už vím, že bych tím deformoval její myšlenkový proces. Dospěl

jsem k závěru, že má docela často pravdu. Všechna rozhodnutí, která
vyústí do nějakého úžasného řešení, přišla od Flavii. Nejsou moje, protože nemám takovou hloubku myšlení ani znalosti. To je kouzlo. A čím
víc o tom přemýšlím, ukazuje se, že je to možné.
Mluví Flavia k vám, nebo skrze vás?
Všiml jsem si, že se stávám docela pasivní. Naučil jsem se hodně omezovat své ego. Přepnu na Flavii a jen poslouchám. Tvorba se tak stala
mnohem více zážitkem z poslechu než vlastního psaní. Je to pravděpodobně podobný proces, jako když posloucháte, co říká postava.
Zřídka se ji snažím omezit. Myslím, že se to stalo jen dvakrát v celé sérii.
Moje žena četla rukopisy a na těch místech se zarazila: „Ach, to nemůžeš udělat.“ Uznal jsem, že má pravdu a uvědomil si, že je to mé rozhodnutí a v tom okamžiku jsem Flavii trochu ztratil..
Vy si svou románovou hrdinku oživujete… Nebo se do ní projektujete?
Nejsme stejné osobnosti, ale užíváme si společnost druhého. Vždycky
říkám lidem, jaká je radost být v blízkosti Flavie a poslouchat ji. Je velmi
skutečná. Moje žena o ní mluví jako o jednom z našich dětí. V našich životech je velmi přítomná. Skoro každý den jsem velmi zaměstnán smlouvou na novou knihu s Flavií nebo na prodej autorských práv, odpovídám
na e-maily od čtenářů nebo se zabývám sběrem pramenů na další knihy.
Někde jste uvedl, že se Flavia objevila, když jste psal jiný román
a kvůli ní ho musel odložit. Co vyvolalo pod jejím vlivem vaši do té
doby netušenou fantazii? Existují i dnes děti jako Flavia?
Zaujalo mě Flaviino neomezené nadšení: ten silný smysl pro sebe, který
mohou mít jedenáctiletí nebo jedinci kolem tohoto věku. Flavia přešla na
stránku další knihy, kterou jsem psal, a jednoduše unesla ten příběh.
Vlastně jsem pracoval asi na třetí nebo čtvrté kapitole a představil hlavní
postavu, detektiva. Musel odjet za případem a tam u silnice viděl dívku
sedět na táborové stoličce a něco si zapisovat. Zastavil a zeptal se jí, co
dělá, a ona řekla: zapisuji poznávací značky, a on se divil, protože na
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Zaujala série i dospělé čtenáře, když je hlavní hrdinka jedenáctiletá
dívka? Myslíte si že k tomu nutný výjimečný intelekt?
Možná ano. Knihy s Flavií byly původně určeny dospělým čtenářům, ale
v průběhu let se jejich okruh ustálil v rozmezí 8 až 95 let. Nedávno mi
jedna matka napsala, že je její pětiletá dcera je nadšená Flavií a nashromáždila o ní tolik informací, že to její okolí nedokáže pochopit.
Knihy jsou nesmírně populární, setkaly se s velkým uznáním. Čemu
připisujete svůj úspěch?
Píšu nejrůznější knihy, které mě samotného baví číst, takže po celém
světě musí být spousta čtenářů, kteří sdílejí moji chuť poznávat. Knihy
s Flavií vyšly ve 39 zemích a byly přeloženy do 36 jazyků.

279 Kč, leden 2016

279 Kč, duben 2016

V ČEŠTINĚ

To je úžasné. Chtěl jste, aby se v jedenácti letech Flavie odehrálo
prvních šest knih. Věříte, že je to důležitý věk, „vrcholný věk“, kdy
se člověk cítí neporazitelný. Jednou jste říkal, že si dokážete Flavii

představit jako sedmdesátiletou, ale ne sedmnáctiletou. Znamená
to, že máte pocit, že jedenáct je blíž sedmdesáti letům, než jakýkoli
jiný věk?
|Jedenáct a sedmdesát mají hodně společného, ale věk Flavie je
obrovskou součástí její postavy. Literární děti nikdy nestárly dobře. Mark
Twain to asi vyjádřil nejlépe, když řekl, že nikdy nedovolí Huckleberry
Finnovi zestárnout, protože by se mohl stát jen dalším laciným podvodníkem.
Od prodeje vašeho domu v Kelowně v Britské Kolumbii v roce 2009
jste vy a vaše manželka Shirley trávili čas na různých místech, kde
se vaše knihy prodávaly. Kde byste chtěli žít?
Od začátku série knih s Flavií jsme žili v Kanadě, na Maltě a na ostrově
Man a odevšad máme krásné vzpomínky. Také jsem značně cestoval po
USA, Německu, Velké Británii, Norsku, Chorvatsku, Polsku a Finsku.
Byly chvíle, kdy jsme si mysleli, že bychom chtěli žít v Irsku kvůli jeho
literárnímu zázemí a množství knihkupectví. Možná jednoho dne
budeme. Ale prozatím bydlíme na dohled pohoří Morne, což je samo
o sobě pozoruhodně inspirativní. Z místa, kde žijeme, se říká, že můžete
vidět Wales, Irsko, Skotsko, Anglii, moře a nebe. Co víc chtít?
(Ze zahraničních pramenů)

279 Kč, srpen 2019

279 Kč, listopad 2018

DOSUD VYŠLO

této vedlejší silnici moc aut neprojede. A ona na jeho rozpaky reagovala:
„No, mám vaše číslo, že?“ A v tomto okamžiku se zhmotnila. Nikdy jsem
neměl postavu, která tolik ožila. Překvapilo mě to.
Věřím, že děti tohoto kalibru se v průběhu let nezměnily, i když je až příliš
ovlivňují stoupající nároky zvnějšku.

279 Kč, duben 2016

279 Kč, únor 2020
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Výběr z novinek na měsíc únor . . .
Žádejte u svého knihkupce, nebo se slevou na www.alpress.cz

2 0 2 0
Timea E. Nagy
Shannon Moroney

BEZMOCNÁ

Gary Paulsen

DIVOKÁ PUSTINA

Když Timea odpověděla na inzerát, který nabízel mladým dívkám dobře placenou práci au pair
v Kanadě, bylo jí přesně dvacet.
Pro holku z komunistického
Maďarska to znělo jako splněný sen – vydělá si slušné peníze,
naučí se přitom anglicky, pozná
zajímavé lidi… Po příjezdu do Toronta je ale uvězněna ve
špinavém nočním klubu a musí prodávat své tělo.

Iditarodská stezka spojuje opuštěné zlatokopecké městečko
Iditarod s pobřežím Aljašského
zálivu. Název Iditarod v jazyce
domorodců znamená „vzdálené
místo“ a právě tam míří Gary se
svým psím spřežením. Denním
propojením s fascinující přírodou
pozná sílu, něhu i brutalitu divočiny. Na vlastní kůži zažije, jak vypadá hladový vlk i medvěd,
a žasne, kolikrát si dokáže sáhnout na dno svých sil.

Vychází 27. ledna, rozsah 368 stran, cena 299 Kč

Vychází 3. února, rozsah 136 stran, cena 249 Kč

Carol Anne Davis

Chris Bishop

ZRŮDY
S LIDSKOU TVÁŘÍ

SYNOVÉ
SEVERU

Co přinutí obyčejného úředníka,
aby unesl malou dívku? Proč je
schopen zkušený pilot ubít svoji
ženu k smrti nebo kněz znásilnit
a poté i zavraždit prostitutku?
Všech 35 mužů a žen pocházelo
ze slušných rodin a měli dobré zaměstnání – někteří byli lékaři, policisté, jiní učitelé – všichni se však dopustili toho nejtěžšího hříchu. Skrývají se snad
v každém člověku zločinecké sklony?

Nastaly kruté časy, kdy celou zemi
pustoší krvelační válečníci, kteří
se nezaleknou ničeho, ani samotné smrti. Jediný král Alfréd stále
věří, že dokáže Vikingům vzdorovat a postavit království opět na
nohy. Řady vyčerpaných vojáků
však značně prořídly, proto pověří nebezpečným úkolem
mladého mnicha Mathewa. Výsledek nadcházející bitvy závisí na tom, jak zvládne riskantní misi.

Vychází 20. ledna, rozsah 320 stran, cena 329 Kč

Vychází 24. února, rozsah 296 stran, cena 329 Kč

Ken McClure

Hana Hindráková

V PŘÍMÉM
OHROŽENÍ

SVÍTÁNÍ NAD SAVANOU

Když se Steven Dunbar pustí do
vyšetřování vraždy dvou lékařů,
netuší, jaká je mezi nimi spojitost.
Spolupráce s Interpolem odhalí
další oběti zabité stejným způsobem. Vše nasvědčuje tomu, že
podezřelé zbohatnutí jistých lidí
je spojeno s bojem proti smrtícímu viru, a Steven musí zasáhnout dřív, než se v ohrožení ocitnou další životy, včetně
toho jeho.
Vychází 10. února, rozsah 272 stran, cena 319 Kč

Nora se při natáčení reportáže
o Veterinářích bez hranic dostane
do afrického vnitrozemí. Náhoda
ji svede dohromady s bývalým
tanečním partnerem, který utekl
před svými city k Noře z Prahy
a pomáhá na černém kontinentu
v boji proti vzteklině. Po marném
úsilí zachránit pokousané děvčátko oba zjišťují, že jejich zakázaná láska ještě zesílila. Ohrozit ji
může jen past, kterou na ně nastražil místní ozbrojený gang.
Vychází 17. února, rozsah 168 stran, cena 269 Kč
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Lois Lowryová
POSEL V TEMNÉM
LESE
Představte si, že žijete ve světě, kde si lidé
pomáhají, jsou ke všem soucitní a laskaví. A pak
se to zvolna a nenápadně začne měnit. Zdá se,
že zlobu, bezcitnost a lakotu sousedů mají na
svědomí divné obchody, takzvané handly.
Nehandluje se ale o věci, nýbrž o něco, co není
vidět…Uplynulo šest let od doby, kdy malý
rošťák Matty dorazil do Vesnice uzdravení. Pod
laskavým dohledem Jasnovidce dospěl v spolehlivého mladíka, který pro vesnickou komunitu
obstarává kontakt s okolním světem. Jen on
totiž dokáže ve zdraví projít záludným lesem,
který obklopuje vesnici. Doufá, že díky této
jedinečné schopnosti si vyslouží označení všemi
ctěného Posla. Jenže do vesnice, ve které dosud
nacházeli útočiště lidé vyhnaní pro tělesné
postižení či pokročilý věk ze sousedních osad,
začíná prosakovat zlověstná síla – mezi obyvateli se šíří nesváry, laskavost a soucit se
vytrácejí. Vesničané se rozhodnou nepřijímat další příchozí. Pro Mattyho tak začíná
závod s časem. Musí projít lesem a přivést Jasnovidcovu dceru Kiru dřív, než se vesnice
zcela uzavře. Les se však mezitím změnil a klade mu jednu nástrahu za druhou…
Ve třetím dílu tetralogie se čtenáři znovu setkají nejen s Mattym, Jasnovidcem a Kirou
z Hledání modré, ale také s Jonasem z Dárce.
Přeložila Dominika Křesťanová
Vázaná, 168 stran, 238 Kč, EAN: 9788025730690, ISBN: 978-80-257-3069-0
Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/266012/posel-v-temnem-lese/

Rozhovor s autorkou na následujících stranách
Distribuuje: Kosmas, Za Halami 877, 252 62 Horoměřice, tel.: 226 519 383,
e-mail: odbyt@kosmas.cz , internet. knihkupectví: www.kosmas.cz

Lois Lowryová se narodila v Honolulu na Havaji, vyrůstala v New Yorku,
Pennsylvánii a Japonsku. V současnosti žije a píše v Cambridgi ve
státě Massachusetts a v Maine. Je
autorkou více než třiceti knih pro
mládež. V řadě z nich se zabývá
vážnými tématy, jako je holocaust,
nevyléčitelné nemoci, rasismus, život v
totalitní společnosti apod. Za svou tvorbu obdržela nespočet ocenění, je
dvojnásobnou držitelkou význačné
literární Ceny Johna Newberyho, a to
za romány Spočítej hvězdy (česky
Argo, 2015) a Dárce (česky Argo,
2013). V češtině si čtenáři mohli přečíst
také druhý svazek tetralogie běžně
označované podle prvního dílu Dárce,
a to Hledání modré (Argo, 2016).

Jak dlouho jste váhala, než jste se rozhodla napsat román Odkud přicházejí
Posel v temném lese?
Jsou to sny a opět sny, fantazie, vzpomínky a představivost. Ty
Je těžké vyzvednout jeden moment, o němž si myslíte, že byl nikdy nechybějí. Pak se spojí s tím, co čtu, nebo jsem četla
rozhodující. Často jsem na veřejnosti říkala, že nebudu „vy- v minulosti a přidá se, co každý den vidím a pozoruji a slyším.
světlovat“, co se stalo Jonasovi na konci románu Dárce (originál Dokonce i tady v mé pracovně doma. ... Dívám se oknem do
The Giver, česky Argo 2014, dotisk vychází 18. 2. 2020). Ale parku. Celý den sleduji, i když je neslyším, jak se lidé setkávají,
čtenáři s tím nebyli spokojeni. Nelíbil se jim nejednoznačný závěr hrají si se svými psy, nebo spolu debatují. Všímám si, jak jsou
a dali mi to vědět ve stovkách, možná až tisících dopisů a e- oblečení, jak stojí a chodí a zdali se usmívají Na veřejných
mailech.
místech poslouchám úryvky konverzace. Nic mě nezajímá víc,
Rozmary a přání čtenářské veřejnosti většinou nezohledňuji. Ale než mrzutý teenager na letišti s frustrovanými rodiči! Nebo vidět
nyní jsem musela nějak reagovat. Vlastně jsem to udělala už několik adolescentů společně a pozorovat, jak se mění jejich
v Gathering Blue, (česky Hledání modré, Argo 2017) stručným držení těla, chování a jejich mluva v závislosti na tom, čím zrovodkazem na Jonase. Dluh jsem cítila i k další milované postavě, na žijí.
kterou je Matte, a popsala jejich další životy.
Myslím, že jsem se rozhodla správně a „trilogie“ mi k tomu dala Je něco ve vašem životě, co vás podněcuje k vytvoření
příběhu, který chcete sdílet s ostatními?
vhodný prostor.
Jak bylo pro vás náročné napsat román Posel v temném Myslím, že i nejznámější spisovatelé využívají vzpomínky na
lese, když souvisel s předchozími knihami Dárce a Hledání zlomové body ve své minulosti a jsou pro ně impulsem k promodré, které kritika přijala více než příznivě a ozdobily je zkoumání problémů, které tyto okamžiky vyvolaly. Protože píšu
pro mladé lidi, obracím se znovu a znovu k mému mládí, kdy
i prestižní ceny?
emoce rostly, když jsem se rozhodovala mezi tím, co je dobré
Když na něčem pracuji, považuji to za samostatnou záležitost. a co špatné. Pak pomocí fiktivních postav, nejčastěji mají stejné
Samozřejmě jsem v Dárci použila některé postavy z předchozích vlastnosti jako já, znovu zkoumám tyto emoce a určuji, k jakým
knih. Ale příběh je nový, a postavy zestárly a změnily se. Takže rozhodnutím vedly. V literárním díle je pak většinou jen malá
pro mě to byla jedinečná kniha.
podobnost se skutečnými událostmi.
Vždy budou existovat čtenáři, kritici atd., kteří budou porovnávat. Ty se zpravidla nehodí do kompozice románu. Mají příliš mnoho
A ti, co si některý můj román oblíbili, a očekávají stejnou knihu, postav, z nichž některé jsou rušivé a nudné. Všichni jsme slyšeli,
mohou být zklamáni.
jak lidé na večírku vyprávějí dlouhou anekdotu, ve které se dostanou ke zbytečným detailům, takže chcete křičet: „Přejděte
Píšete knihy už více než dvacet let. Vzpomenete si na to, co k věci!“ Spisovatel takhle příběh nemůže vyprávět. Hosté na
vás dovedlo na dráhu spisovatelky?
večeři budou zdvořilí až do zákusku. Čtenář odloží knihu dlouho
Moje první kniha A Summer to Die byla vydána v roce 1977. Od předtím. Úkolem spisovatele je tedy analyzovat „skutečné“
té doby to strašně uteklo, připadá mi to jako včera. Vaše otázka: událostí a určit, na čem záleží: proč o tom stojí za to psát a jak to
co mě vedlo k tomu, že jsem začala psát, by pro mě měla význam vyprávět, abyste udrželi zájem čtenáře. Pak si můžete dovolit
pouze tehdy, kdybych si to nějak cíleně plánovala. Ale mě od i detail, který může nebo nemusí být „pravdivý“, ale příběh
začátku přitahují nápady objevující se v mé hlavě. Snažím se okoření.
vždycky s nimi udržet krok. Síla nápadů mně dodává energii.
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Držíte se při psaní nějaké rutiny?

objaly. Vzpomínám si na každého z nich, na vůni jejich vlasů,
barvu a materiál jejich bund a hlavně na skutečné teplo těch
Bylo by skvělé, kdybychom mohli popsat nějaký rituální přístup objetí.
k psaní beletrie. Ráda bych vám řekla: „Namydlím se voňavým
mýdlem, pak se osprchuju, utřu do jemné osušky, obléknu modré Narodila jste se na Havaji a trávila hodně času v New Yorku,
džínové šaty, poslouchám CD Niny Simone zpívající píseň Pensylvánii a dokonce i v Japonsku. Jak si myslíte, že vás
Baltimore. A k tomu ještě sním čtrnáct bramborových lupínků tyto životní zkušenosti ovlivnily jako spisovatelku?
a půl jablka Red Delicious. A po takovéto předehře se přede Nezáleží na tom, kde žijete. Důležité je, co ze svého okolí
mnou otevře kouzelný příběh…“
načerpáte. Být horlivým pozorovatelem, ... vidět a přemýšlet
Ale skutečnost je mnohem prostší. Každý den sedím u svého a zvážit své kroky, ... poslouchat kadenci řeči a všimnout si gest
psacího stolu. Vyluštím křížovku v New York Times, hledím a vnímat lidské vztahy, jak fungují (nebo ne). To je materiál pro
oknem do parku. Můj CD přehrávač hraje hudbu, obvykle klasic- budoucího spisovatele.
kou, v tuto chvíli je to houslový koncert. Popíjím kávu. Do
počítače vyťukávám slova. Mnohokrát je přepíšu, přeskupím je Jak vás ovlivnilo čtení knih?
a vymažu a pak je zas umístím na stránku. Zazvoní telefon. Pes Strašně moc. Číst jsem začala už v útlém dětství. Vzpomínám si,
štěká, protože chce jít ven. Vstanu od stolu, doplním šálek kávy. že když mně bylo asi jedenáct, vypůjčila jsem si ve veřejné
Pak se podívám na to, co jsem napsala a znovu to přeformuluji. knihovně několik titulů a ještě než jsem došla domů, volal matce
Nakonec mám pocit, že je přede mnou příběh. Není nic magic- knihovník, že mezi knihami, které jsem si vybrala, je jedna, kterou
kého, ale spousta tvrdé práce, místy okořeněná legrací a často bych rozhodně neměla číst. Maminka na mě čekala hned u dveří
dlouhým čekáním na vhodná slova.
a okamžitě se mě ptala, jakou nevhodnou knihu jsem si půjčila.
Váš první román A Summer to Die vyšel v roce 1977. Jak se Prohlédla si všechny a u jedné se zastavila – tak to bude asi ona,
od té doby změnil váš spisovatelský život, co jste se a začala se smát. Říkala, že ji četla zhruba v mém věku, a žádné
následky to na ní nezanechalo. I já si tu knížku zamilovala, a to
naučila?
už jsem žila v úplně jiné době, než když se nad ní dojímala
Pozbyla jsem anonymitu a izolaci, v níž jsem tehdy žila, a to matka. Těch pár míst, které se týkaly „strašlivého tématu sexupovažuji za ztrátu. Je ironií, že jakýkoli úspěch spisovatele ality“, jsem téměř ani nezaregistrovala. Šlo o román The Yearling
s sebou přináší spousty povinnosti, které eliminují to, co nejvíce od Marjorie Kinnan Rawlings publikovaný v březnu 1938, který
pomáhalo vašemu psaní. Snažím se odpovědět na všechny byl nejprodávanější knihou v Americe v roce 1938 a sedmou
dopisy a e-maily, neodmítat pozvání na besedy a autogramiády, nejlepší v 1939. V roce 1938 se ho prodalo přes 250 000 kopií.
poskytovat rozhovory. Úžasné je to, že nyní stoprocentně vím, že Byl přeložen téměř do třiceti jazyků a v roce 1939 získal Pulitzena druhé straně zdi, která mě při tvorbě izoluje, je někdo magický rovu cenu za román .
známý jako čtenář. A že jsem si vytvořila vztah se čtenářem
a mám k němu povinnosti, protože ovlivňuji jeho život a myšlení. Které další knihy vás výrazněji ovlivnily?
Co zajímavého jste prožila se svými čtenáři?

Bylo jich strašně moc, tak uvedu jen jejich autory: William
Maxwell, Harper Lee a Margaret Atwoodová.

Pamatuji si hlavně drobné zážitky. Třeba na setkání se čtvrťáky
v suterénu knihovny v Pittsburghu. Nebylo to nic zvláštního. Je něco, na co jsem se vás nezeptal a vy byste to chtěla
Promluvila jsem o svých knihách, jak jsem je psala, pak čtenářům sdělit?
odpověděla na pár otázek. A když setkání mělo končit, shro- Nezeptal jste se na jméno mého psa. Je to Bandita.
máždily se děti, kluci i holky, kolem mě a jeden po druhém, mě
(Ze zahraničních pramenů)

Lois Lowryová v Argu
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Mario Vargas Llosa
TETIČKA JULIE
A ZNEUZNANÝ
GÉNIUS
V románu Tetička Julie a zneuznaný génius se autor
po letech strávených v cizině a po řadě uměleckých
úspěchů vrací k tomu, co bylo, když pracoval v redakci rozhlasové stanice v Limě a pokoušel se psát velkou literaturu a když se jako osmnáctiletý zamiloval do
své mnohem starší vzdálené příbuzné a proti vůli
rodičů se s ní potají oženil. Reálný příběh vypravěčovy lásky, líčený z ironického nadhledu, se
prolíná s fiktivními příběhy rozhlasového génia Pedra
Camacha, který se velice podobá jednomu scenáristovi, s nímž se autor v té době stýkal. Jsou to barvité
historky a setkáváme se v nich se zločiny, nedovolenou láskou, šílenstvím a katastrofami všeho druhu.
Zázračný psavec je chrlí z remingtonky jednu za
druhou, sám je režíruje ve studiu, ale vlastní výtvory
mu postupně začínají přerůstat přes hlavu.
Přeložila Libuše Prokopová
Vázaná, 328 stran, 338 Kč, EAN: 9788025729779, ISBN:978-80-257-2977-9
Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/270051/teticka-julie-a-zneuznany-genius/

Ondřej z Řezna
HUSITSKÁ KRONIKA:
Dialog o českém kacířství
Kronika augustiniána-kanovníka Ondřeje z Řezna
(1380–1438) představuje jeden z nejbarvitějších protihusitsky zaměřených textů. Autor v něm, především
ormou historek a karikatur, líčí počátky husitství
a husitských válek. Účel jeho díla sahajícího do roku
1422 byl vrcholně propagandistický a stal se zdrojem
informací a argumentů pro mnohé pozdější protihusitské i protireformační polemiky. Překlad kroniky je
doplněn poznámkovým aparátem a úvodní studií.
Přeložily Soňa Černá a Jana Zachová
Vázaná, 344 stran, 328 Kč, EAN: 9788025730768,
ISBN: 978-80-257-3076-8
Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/242281/husitska-kronika
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Sigri Sandberg
TMA
Tma dokáže zklidňovat, je laskavá, konejšivá a zároveň
dokáže jít až na dřeň našich nejniternějších emocí. Proč
ji nepřijmout jako zásadní součást našich životů?
Norská novinářka Sigri Sandberg se vypravila na
pětidenní pobyt v polární noci na norských horách. Ve
své knize píše o tom, proč je pobývání v temnotě
prospěšné, proč bychom si měli tmy vážit a prožívat ji,
přestože se jí instinktivně obáváme, a obecně se zabývá
úvahami o významu tmy v dnešní době projasněné
umělým světlem. Proč v nás samota v polární noci na
horách vzbuzuje strach? Ztratili jsme instinktivní
respekt k přírodě? Jak nás ohrožuje světelný smog, aniž
bychom si to uvědomovali? Jak inspiruje tma umělce?
Co vyvolává pobyt ve tmě v našem těle? Nepotřebují
občas nakonec samotu a tmu všichni, aby se vyhnuli
stádnosti?
Zajímavý, neotřelý text na pomezí beletrie a literatury
faktu využívá i úryvky z deníků a dopisů Christiane
Ritterové, rodačky z Karlových Varů (1897–2000), která
před druhou světovou válkou strávila s manželem,
lovcem arktické zvěře, rok na Špicberkách.
Přeložila Jarka Vrbová
Vázaná, 160 stran, 249 Kč, ISBN: 978-80-262-1566-0, EAN: 9788026215660
Zakoupit můžete zde

https://obchod.portal.cz/beletrie/tma/

Ukázka z knihy a rozhovor s autorkou na následujících stranách

www.nakladatelstvi.portal.cz

V knize Tma se protínají životy dvou žen, které od sebe dělí jedno století. Společným jmenovatelem jim jsou tma a osamělost uprostřed divoké severské přírody, daleko od civilizace.
Autorka knihy, norská novinářka Sigri Sandberg, se rozhodla strávit nějaký čas sama vysoko
v norských horách a vyzkoušet na vlastní kůži, co s ní udělá naprostá tma. Taková, která už
dnes kvůli všudypřítomnému světelnému smogu není jen tak k mání. Druhou ženou je pak
Christiane Ritterová, rodačka z Karlových Varů, která udělala podobnou zkušenost ve třicátých letech minulého století.

Ve všem se najde trhlina
Vyhlédnu z okna. Za chvíli si půjdu
lehnout, ale vlastně nevím: sice chci
spát, protože přijde středa a trochu
denního světla, ale už předem se
děsím toho, až zavřu oči. Dívám se na
hvězdy a jiné nebeské úkazy, ale
nevidím vůbec nic, i když okna máme
velká. Anebo vlastně – neschovává se
náhodou za tím kamenem deset metrů
odtud nějaký stín? Není tam někdo?
Znovu se musím soustředit, aby nade
mnou nezískala vládu fantazie. Vím, že
mnohé z toho, co mi víří v hlavě, jsou
myšlenky, pocity – a že já, Sigri, jsem
víc než to, mám přece rozum, jenž se
nad to může povznést, pozorovat to,
zvládnout to, být silnější. Opravdu
můžu, dokážu to? I když je tma?
Snažím se myslet na to, že tma je
hebká, nebo že je světlá, a vzpomenu
si, že astrofyzika mě přece poučila, že
tma neexistuje, a sama jsem přece napsala, že tma je definována jako vnímaná nepřítomnost světla. Neexistuje
místo ve vesmíru, kam by nevniklo
světlo.
Vzpomenu si na verš Leonarda Cohena: „There is a crack in everything,
that’s how the light gets in.“ Vším
napříč táhne se trhlina, a tudy světlo prolíná.
Vytane mi na mysli i píseň Simona a Garfunkela: „Hello darkness, my
old friend“. Ahoj tmo, stará kamarádko...
To je všechno hezké, ale moc mi to nepomůže. Ne měli jsme si
nechat vsadit tak velká okna. A já už dlouho neviděla nikoho živého,
připadá mi, že je to hodně dávno.
Vykašlu
se
na
všechno.
Usnu.
Vážně
usnu.
I dnes večer se stane neuvěřitelné. Bojím se, ale přesto usnu. Jenže

se probudím trhnutím. Co to ksakru bylo?
Neslyším venku saně? Nebo sněží? Je to jen
vítr? Anebo něco, čeho se bojím?
Vyjdu do předsíně, vezmu sekyru, položím ji vedle sebe na polštář. Pro jistotu zapnu telefon. Usnu, probudím se
a znovu usnu. Zamžourám a pohlédnu
na sekyru.

DEN TŘETÍ
Středa
Jsem tu třetí den a dnes venku tak pekelně
fičí, že se neodvažuju vyjít ven. Zůstanu
uvnitř. Odůvodním si to počasím. Teď si ze
všeho nejvíc přeju být dole ve městě, ale
nikam nemůžu, když je venku takhle.
Udělám si tedy snídani, křupavý chleba
s kaviárovou pastou, a uvařím si vajíčko.
Přemýšlím, píšu, čtu a topím v kamnech.
Dívám se oknem do vichřice, ale moc
toho nevidím. Vydat se v tomhle počasí
na nádraží a do civilizace by bylo naprosto nezodpovědné. Všechno, co
jsem viděla včera, je pryč. Hory zmizely.
Skály. Bílo. Všechno kvílí a hučí a já si
říkám, že jsem tu uprostřed zimy a nevím, jestli to okna vydrží, jestli to vydrží
celá chata, co komín? Co si počnu,
jestli ne? Když se vichr něčeho zmocní,
kamene, nebo čehokoli, co leží volně,
vrhne to proti oknu, rozbije ho a vítr
nažene dovnitř zvenku sníh, co si pak počnu?
Utěšuju se, že mám po ruce teplé oblečení a spacák, ten vydrží
hodně, a že naštěstí už není úplná tma. A jestli nastane krize, můžu
se vyhrabat ven, uchýlit se do jiné chaty a bydlet tam, dokud se bouře
nevyzuří. Usoudím, že to se smí. Říká se tomu nějak jako využít
právo v nouzi. Ne, právo na jednání v krajní nouzi. Okna se chvějí.
Třesou se.

www.nakladatelstvi.portal.cz

CHRISTIANE
„Co když taková bouře odnese chatu?“ ptá se Christiane.
Je konec podzimu – a Christiane se náhle ocitne sama v zuřící
vichřici. Muži jsou někde daleko na lovu, každý se vydal jiným
směrem na jednu z posledních loveckých výprav, než se snese
neproniknutelná tma. Napadá ji, co všechno by se mohlo venku stát
a že musí dát pozor, aby ji vichřice neodnesla. Rychle se oblékne
a rozrazí dveře.
„Takhle jsem náš ostrov ještě neviděla! Krajina jako by byla obrácená
vzhůru nohama. Sníh se hnal jako široký proud divoké vody krajinou
i přes chatu a připomínal mrak nad černě zbarveným mořem. Poryvy
větru byly mocné a nade mnou duněla bouře jako hluboké, táhlé tóny
varhan.“
Nemá dost dříví, začne tedy sekat špalky vyrovnané podél zdi chaty.
Sníh jí víří kolem zápěstí a zalézá pod větrovku. Nezašněrovala si ji
pořádně, a tak se jí kapuce nafoukla kolem hlavy jako ledové hnízdo.
Nahází polena do chaty. Dotáhne tam i špalek a sekyru.
Pokračuje ve štípání uvnitř. Zkouší rozdělat oheň v kamnech, ale
nedaří se jí to, plamen pokaždé uhasne. Kouř se vrací do místnosti,
teplo odchází komínem, a než se jí podaří rozdělat oheň, musí se
o to celé hodiny trpělivě snažit za pomoci petroleje a tuleního tuku.
Teprve až když je venku černá noc, drží v ruce hrnek teplé kávy. Má
na sobě koženou vestu a kožešinovou čepici, ale kamna pořád kouří
a v chatě je zima. Zatáhne nové záclony na oknech, ale útulno tu
pořád není. Venku zuří vichřice a ozývá se dunění, chata zdaleka
není utěsněná a fičí do ní.
Tak míjí den za dnem.

„Pomalu se mi začínají třást ruce. (…) Tváří v tvář takové arktické
bouři se každý stane primitivním bázlivým člověkem.“
Christiane neví, kde je nahoře a kde dole, chata úplně zapadala
sněhem. Má strach, že se nervově zhroutí. Nemá nic, co by ji ujistilo
v přesvědčení, že je ještě pořád člověkem. Nepřestává nadále pracovat, chápe, že je to jediné, co ji drží nad vodou. Práce. Odhazuje
sníh, snaží se vycházet ven. Den za dnem a se silou, o níž dosud
netušila, že ji v sobě má. Jakousi „divokou tvrdošíjnost, která mě
každý den znovu zaplaví“.
„Poprvé si uvědomím, že všechny věci dostávají jiný význam, když
člověk stojí sám proti mohutné přírodě, než když pobývá ve světě
naplněném činností společně s ostatními lidmi. Teď chápu, že
v Arktidě je v boji s živly mnohem těžší zachovat si lidskost než si
zachovat život.“
Christiane byla sama devět dní a devět nocí. Devět dní a devět nocí
řádila venku vichřice.

www.nakladatelstvi.portal.cz

Kdekoli vaše kniha vyšla, vzbudila velký rozruch a vyvolala Je takovýto strach běžný mezi obyvatelstvem?
četné diskuse o tom, jak tma ovlivňuje naše zdraví. Ve Velké
Británii odborníci dokázali, že noční směny jsou spojeny s čet- Nic mimořádného to není. Lidstvo vždy zápasilo s metaforickou
i faktickou temnotou. Je to nepřítel, jako zima je nebezpečná – zatímnějším výskytem mrtvic a infarktů. Co vy a tma?
co světlo je spojeno s pravdou a znalostmi a vším, co je dobré.
Už jako malá holčička jsem se tmy bála. Což je zvláštní, protože
bydlím v Norsku, zemi polární noci. Osm let jsem žila na Svalbardu, Ale ve světě je běžný i druhý extrém – příliš světla…
možná známější pod názvem Špicberky, což je souostroví mezi Ano, mohla bych uvést spoustu příběhů lidí, kteří se na Svalbardu
Norskem a severním pólem. Tady je uprostřed zimy tma 24 hodin zbláznili, ale nebylo to během polární noci – ale až, když se na jaře
denně. Neexistuje soumrak, stmívání. Žádná šedá. Uprostřed dne tu vrátilo světlo. Už od 19. dubna visí slunce na obloze 24 hodin. A tak
panuje stejná tma jako v noci, a to trvá osm týdnů. Tmy se bojím tak lidé lepí na okna hliníkové fólie, aby vůbec mohli spát. Spánek je
intenzívně, že cítím bolest v hrudi a dole v nohou. Dokonce i slovo ve důležitý. Dává našim tělům klid, který potřebují k plnění dalších
mně vyvolává jakýsi otřes. Pocit smutku a nemoc si vždy připodobňuji funkcí, jako je oprava tkáně, propláchnutí a přestavba mozkových
s nocí a černou barvou.
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buněk, uložení vzpomínek, zapomenutí na věci, na nichž nezáleží,
a zbavení se tělesného odpadu. Pokud nebudeme mít spánku
dostatek, hrozí nám nemoci jako je diabetes typu 2 a obezita. Vliv to
má i na častější výskyt mrtvice, srdečních záchvatů a některé formy
rakoviny.

Bohužel LED diody dominují nejen pouličnímu osvětlení, ale jejich
záření je charakteristické i pro televizní obrazovky, monitory počítačů,
iPady, mobilní telefony. Modré světlo má odlišnou teplotu, kratší
vlnovou délku a má i jinou frekvenci. Není plynulé, ale bliká. Někteří
lidé si myslí, že největší problém je teplota záření, jiní věří, že to je
jeho frekvence. Ať už to je cokoli,
Třicet procent z nás má někdy
Kniha Sigri Sandbergové je jak studie ukazují, že umělé světlo může
problémy se spánkem, a u deseti
aktuální, tak krásná. Připojuje se mít negativní vliv na naše zdraví.
procent je to trvalejší stav. Tato
k mnohým dalším dílům literatury Znovu připomínám, že existuje vyšší
čísla stále rostou a odborníci už
riziko obezity, rakoviny prsu, cukrovky
začínají hovořit o globální epidefaktu, která zdůrazňují důležitost a deprese. Může to také vyvolat
mii. Nespavost má samozřejmě
přírody, ticha a nyní i temnoty.
předčasnou pubertu.
mnoho příčin, ale může mít něco
Na druhou stranu se od dávných dob
společného s umělým světlem,
světlo používá pro terapeutické účely.
Janne Bjlrgan, Bergensavisen
kterému jsme nyní vystaveni?
A v poslední době se začíná prosazovat
koncept
temné
terapie.
Objevujeme,
že speciální brýle mohou
Do většiny norských domů byla elektřina zavedena teprve po roce
blokovat
modré
světlo
a
zajistit,
aby
se
produkce melatoninu,
1950. Doba spánku se tím v průměru zkrátila o 90 minut. Nyní se
známého
i
jako
hormon
spánku,
nezastavila
navzdory
všem umělým
používají převážně LED žárovky. Jsou energeticky účinné, a tak je
všude kolem nás spousta světla. V Norsku se v roce 2017 světlům, kterým jsme vystaveni.
spotřebovalo více elektřiny než kdykoli předtím. A nejen to: fotografie Ve studii nemocnice Valen v Norsku se uvádějí úžasné výsledky týkapořízené NASA ukazují dramatický nárůst světelného znečištění za jící se bipolárních pacientů a lidí s poruchami spánku. Po málo účinné
posledních 20 let po celém světě. Poruchy spánku jsou tak na vzes- léčbě medikamenty, se pacienti výrazně zlepšili už po týdnu nošení
speciálních brýlí. Pokud je použili od osmnácti hodin, jejich manická
tupu.
hyperaktivita zmizela a lépe spali. Norská lékařka, která na tom
Je tedy prokázáno, že umělé světlo, zejména to modré z LED pracovala, Tone Elise Gjotterud Henriksen, si myslí, že brýle by
žárovek, lidskému zdraví neprospívá, zatímco červené a žluté mohly pomoci pracovníkům, pracujícím na směny, dospělým s ADHD
z klasických žárovek, mělo spíš uklidňující efekt.
i trpícím postnatální depresí. Musíme si uvědomit, kolik zbytečného
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umělého světla je kolem nás a jakou škodu to způsobuje. Zavedla
jsem doma pravidla, která dodržujeme: všechny obrazovky musí být
vypnuty nejméně hodinu před spaním. Můj telefon zůstává v kuchyni.
Také se vyhýbám rozsvícení za soumraku a užívám si „modré
hodiny“. A kdykoli to jde, pozoruji noční oblohu. Snažím se vidět Big
Dipper, North Star a souhvězdí Cassiopeia. Vesmír je největším
tajemstvím lidstva, a když nám noční oblohu překryje příliš intenzívní
světlo, připravujeme se o nekonečné poznání. Tmy se stále bojím,
ale teď vím, že může být stejně laskavá jako přirozené světlo.
Co vás bezprostředně inspirovalo k napsání knihy Tma?

Byla to zkušenost Christiane Ritterové. Rozhodla jsem se zkoumat
temnotu jako fyzický fakt i kulturní konstrukt. Na rozdíl od Christiane
jsem cestovala sama. Vyrazila jsem z Osla do chaty v horách ve
Finse, 400 mil jižně od polárního kruhu. Přes devadesát procent
norské divočiny v zimě spí. Na vzdáleném severu jsem strávila pět
dní, Ritterová rok. Ale myslím, že jsem zažila stejný rozsah emocí
jako ona, počínaje primitivním strachem z přírody a tmy.
Identifikovala jsem se se základní pravdou, že z astronomického
hlediska temnota neexistuje. Šťastný fakt. Považuji to za uklidňující,
užitečné. Je tma skutečná nebo vnímaná? Je to pro malého, špatně
uspořádaného člověka vůbec důležité? A co černé díry ve vesmíru,
co temná hmota, co noční obloha … Takové myšlenky mě napadaly
a také vyčerpávaly. Cítila jsem se malá, až mě přestal bavit strach.
Hovořila jsem s vědci o potřebě spánku i slunečního svitu, a podívala
se i na to, jak pocity osamělosti a temné oblohy chápou umělci.
Zejména se mi líbily metafory světla a tmy od Jona Fosse: „Hluboko
uvnitř mě /… bylo to, jako by prázdná tma zářila“.
Chtěla jsem napsat rozsáhlou fikci, kterou miluji, v níž se prolínají
biografické a autobiografické informace s vědeckými a kulturními pozorováními. Z ohlasu na knihu v Norsku i v zahraničí si myslím, že se
mi to podařilo.
(Volně podle zahraničních pramenů)
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Jan Amos Komenský
LABYRINT SVĚTA
A RÁJ SRDCE
Nejvýznamnější filozofické dílo napsané
v českém jazyce v exkluzivním velkoformátovém vydání s jedinečnými kolážemi Miroslava Huptycha.
Vedle původního textu obsáhne kniha i text v
jazyce 21. století – upravený Lukášem Makovičkou.
Dominantou této velkoformátové knihy je
však více než 50 dvoustranných koláží
Miroslava Huptycha.

VIDEO

Miroslav Huptych je svými kolážemi k Labyrintu
proslulý i za hranicemi ČR – vystavoval je například
v Naardenu.
Vázaná – v dárkové krabici, 286 stran, 2 970 Kč,
EAN 9788072528141, ISBN: 978-80-7252-814-1
Zakoupit můžete zde

https://www.prah.cz/labyrint-sveta-a-raj-srdce

https://youtu.be/rx2BcdbEbFo

www.prah.cz

Karin Lednická
ŠIKMÝ KOSTEL
(Románová kronika ztraceného města léta 1894 – 1921)
Podtitul knihy lapidárně shrnuje příběh o někdejší
pastevecké vesnici, která vystavěla svůj rozkvět na těžbě
uhlí, aby o století později zašla na úbytě – také kvůli
těžbě uhlí. Dnes už z výstavních budov a vznosné katedrály nezbylo nic. Jen šikmý kostel, který strmě a varovně
ční do pusté krajiny.
Barbora, Julka a Ludwik jsou představiteli tří naprosto
odlišných dějových linií, které se však na mnoha místech
proplétají a vytvářejí plastický obraz polozapomenutých
časů, jejichž drsnost je pro dnešního čtenáře v mnoha
ohledech téměř nepředstavitelná. Každý z hrdinů čelí
životním výzvám po svém: někdo se jim trpně poddává,
jiný se snaží uchopit šance, které mu kvasící doba nabízí.
Do všech osudů však opakovaně a nemilosrdně zasahují
velké dějiny, které úsilí obyčejného člověka mohou snadno proměnit na prach. Anebo ne.
Příběh je vystavěn na skutečných událostech, z nichž mnohé doposud nebyly v české
románové tvorbě zpracovány. Vyprávění ubíhá v dramatickém tempu a natolik autenticky,
že se děj před očima čtenáře mnohdy mění na film zaznamenávající i to, co donedávna
zůstávalo skryto ve třinácté komnatě české historie.
Vázaná, 400 stran, 349 Kč, ISBN 978-80-88362-00-5, EAN 9788088362005
Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/270916/sikmy-kostel/

Ukázka a videorozhovor na dalších stranách
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1894
Barbora křivě našlápne a noha jí sklouzne do brázdy naplněné
kalnou vodou, kterou po sobě zanechala noční bouřka.
Zavrávorá a skupinka na chvíli ustrne. Sedm párů ženských očí
na ni hledí a mlčky se ptá, jestli může jít dál. Barbora zkusmo
zahýbe kotníkem, a když nic nebolí, jenom kývne, cípem sukně
otře vystříklé bláto z lýtka
a pokračuje v cestě.
Není čas na řeči, mluvení
ubírá sílu.
Skupina osmi žen a několika
dětí se znovu vydá na pochod. Mají za sebou teprve
den cesty, první ze šesti. Je
třeba jít dál, nezdržovat se
zbytečnými přestávkami.
Kolem nich se ke všem obzorům rozlévá plochá hornoslezská krajina, přikrášlená
prvním květnovým týdnem.
Na loukách mezi poli se v ranním slunci otevírají pampelišky
a hlína ještě pořád trochu voní jarem, ale ostré slunce z ní během
několika dní tu vůni vytáhne.
Jestli bude pálit jako včera, možná ještě před zpáteční cestou
pampelišky zbělají, napadne Barboru, ale pak si zakáže takové
bloumání. Ani na bloumání není čas, poletující myšlenky ubírají
pozornost a soustředění. Člověk pak snadno udělá špatný krok
a hned má plnou botu bláta. Až budou odpočívat, zkusí to vyčistit
trsem trávy. Uklidněna vidinou brzké změny k lepšímu přidá
Barbora do kroku.
Její lehce zrychlené tempo rozkňourá čtyřletou Barku. Dívenka
ještě včera šlapala statečně, ale bouřka ji v noci probudila, a tak
je teď nevyspalá a mrzutá. Při loňské cestě taky kňourala,
vybavuje si Barbora, ale ne tolik. Není pochyb, čím je způsoben
ten rozdíl – loni mohla vzít dceru na ruce a aspoň chvílemi ji nést.
Letos ji nést nemůže, protože má v břiše dítě. Je v pátém měsíci.
Několik uplynulých týdnů doma zvažovali, jestli se má Barbora
v požehnaném stavu do Wieliczky vůbec vydat. Těhotné ženy
vždy zůstávaly doma; tak znělo odedávné pravidlo. Kdysi se
dokonce ani děti na cestu nebrávaly. To ovšem bylo v časech,
kdy se pro sůl chodívalo mnohem houfněji než dnes. Půlka
ženských z vesnice tehdy zůstala doma a hlídala děcka těm,
které vyrazily na cestu. Potom se vystřídaly. Dneska je ale všechno jinak. Letos se jich vypravilo už jenom osm. Kdyby se
rozdělily, šly by pouze čtyři, a to mohlo být nebezpečné. Tak či
onak, tradice solných poutí pozvolna skomírá. Týdenní štrapáce
leckterou Karwiňačku odradila. Krom toho chlapi vydělávají na
šachtě víc než před lety, takže zisk z prodeje donesené soli není
pro rodinné hospodaření tak významným přínosem jako dřív. Ale
pořád to jsou peníze navíc. Člověk nikdy neví, kdy se mu budou

peníze navíc hodit. Zejména když pod srdcem nosí další dítě.
Proto se Barbora odhodlala jít; proto si letošní solnou pouť
u svého muže vemlouvavě prosadila. Je přece dobrá hospodyně
a jako taková umí myslet na zadní vrátka. Je silná a dobře rostlá,
zvládne to. Všechna předchozí těhotenství přečkala bez nejmenších potíží, dokázala obstarat domácnost i hospodářství.
Proč by tedy neměla zvládnout týdenní pochod? Nesčetněkrát
svému muži zopakovala všechny důvody, proč se na solnou pouť
vydat. Nakonec svolil. Radostně ho tehdy objala.
Zato teď neradostně šlape
s botou plnou bláta.
„Františko!“ zavolá na dvanáctiletou dceru, která jde
v hloučku starších dětí úplně
vzadu.
„Ano, maminko?“
„Pojď na chvilku nést Barku,
potřebuju si odpočinout.“
Františka se protáhne průvodem, vezme sestřičku do
náručí a chlácholivým hlasem
slibuje: „Až zastavíme, uviju ti
věneček z pampelišek, abys
byla hezká.“
Menší děvčátko se natěší a zklidní.
Barbora pohledem pohladí obě dcery a pak si upraví popruhy
nůše. Až ji ve Wieliczce naplní solí, bude chůze ještě krušnější.
Tíha nákladu jí starosti nedělá; Barbora je silná a uvyklá tělesné
námaze. Mnohem víc se obává jiného trápení – pot, který stéká
po zádech, nasákne do proutí a od něj navlhne i sůl. A právě
v tomto okamžiku začne největší utrpení: pot smísený se solí
rozleptá kůži na zádech, která po třech dnech zmokvá do krve,
a bude ji třeba mazat dobré dvě neděle sádlem s hojivými
bylinkami, aby se zotavila.
Všechny ženské si tím projdou. Lépe než kdo jiný znají rčení
o sypání soli do otevřených ran, však se většina z nich do
Wieliczky vydává každý rok. Vždy zkraje května, kdy už je teplo,
ale ještě nenastala prudká vedra. Letos je počasí zradilo. Slunce
žhne jako v červenci, a včera dokonce přivolalo bouřku. Naštěstí
je zastihla až v začátku noci, kdy už byly schované pod střechou
stodoly. Některé děti stály ve vratech a pozorovaly blesky, dokud
je matky křikem nezahnaly dovnitř, aby se méně stateční chlapci
a děvčata nebáli.
Sedlák, který je u sebe nechal v noci na dnešek přenocovat,
patřil k těm laskavějším. Dokonce poručil čeledínovi, aby jim do
stodoly nanosil dvě vědra vody, a dětem nechal přinést džbán
čerstvě nadojeného kravského mléka. Divže se nepopraly o to,
které se napije dřív. Sladké mléko je pro ně vzácnost, doma pijí
kozí, krávu by v kolonii nebylo kde pást.
Večerní bouřka se přehnala, ale za ní přišla druhá, noční, hrozivější. Hromy duněly přímo nad stodolou a do střechy zuřivě
bušily obrovské kapky deště. Nic z toho však nezabránilo utrmácené Barboře upadnout do tvrdého spánku. Přikryta houní, kte-
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rou si stejně jako ostatní ženské přinesla v nůši, ulehla na seno
a z každé strany k sobě přichoulila jednu dceru. Noci jsou ještě
chladné, musí se zahřát navzájem. Usnula dřív, než si uvědomila, jak zatuchle je loňské seno cítit. Vůbec neslyšela, že Barka
v noci vzlykala strachem, o tom jí ostatní pověděli teprve ráno.
Ze seníku slézali s prvním sluncem. Sedlák jim dovolil nabrat
vodu ze studny a domluvil s Žofií, kolik soli mu za obě přespání
budou muset dát na zpáteční cestě.
„Ten si nechal zaplatit i to mlíko, co dal včera děckám!“ hudrala
Žofie, jen co vyšli ze statku. A hudrá ještě teď, ale to je jí podobné. Je nejráznější z celé kolonie, dokonce i doma vládne pevnou
rukou, až se občas jejímu muži v hospodě vysmívají. Nikdy se
nedá ošidit, a proto je to při každé cestě do Wieliczky právě ona,
kdo vyjednává se sedláky.
Přespání na cestě tam, přespání na cestě zpátky. Za noclehy
zaplatí při návratu dohodnuté množství soli.
Barbora by se takového úkolu bála, ostýchá se mluvit s cizími.
Potřebuje člověka poznat, než se s ním dá do řeči. I tu novou, co
si v zimě vzala Antona Siwka, si ještě pořád spíše oťukává, než
aby si ji pustila k tělu. Potkávají se spolu už několik měsíců
v obchodě i na ulici, ale stále si nevyměnily víc než ostýchavý
úsměv a zdvořilý pozdrav. Vyhledá ji očima v zástupu kráčejících
žen. Není to těžké, protože Siwkova žena má na hlavě uvázaný
sytě modrý šátek s červenými květy. Jde sama na kraji skupiny,
s nikým se nedruží a nikdo se nedruží s ní, a její nůše mezi ostatními září novotou. Nejspíše si ji koupila pro tuto solnou výpravu
u košíkáře. Až dorazí zpátky domů, nůše už bude trochu zčernalá vsáklým potem a prachem z cesty.
Julie Siwková je jediná, kdo s sebou nevede děti. Anebo nenese.
Drobotina, jejíž nohy by ještě dlouhou chůzi nezvládly, tráví
pochod uvázaná v šátcích na břichách matek. Ohledy se na ně
neberou a přestávky jsou zřídkavé; přebalování by jenom zdržovalo už tak pozvolné tempo. Obsah plen prosakuje skrz ovázané
šátky i látku mateřských šatů a zůstane tam až do příští přestávky, kdy se ženy pokusí oděv alespoň trochu přeprat. Je to ale
povětšinou marné úsilí; matky dětí v raném věku mívají po solné
cestě kůži spálenou na zádech od soli, na břiše od moči. Tak to
je. Tak je třeba se s tím smířit.
Cesta se prudce stáčí doprava a za zatáčkou se před očima
objeví borovicový les, jehož kraj zdobí bílé kmeny bříz. Snad
Žofie zavelí k odpočinku, však už jdou několik hodin, přeje si
Barbora v duchu. Ráda by si na
chvíli užila stínu a vyčistila vnitřek
boty od bláta, ale netroufá si požádat o přestávku, aby nevypadala
jako slaboch. Moudře si šetří
ohledy ostatních na zpáteční
cestu, kdy bude unavenější o tisíce
našlapaných kroků.
Nechce zdržovat. Ví, že na každou
z žen doma čeká muž, který po
dobu solného pochodu musí
kromě vlastní práce obstarat

základní chod domácnosti. Tak se to děje v lepším případě.
V horším případě doma muž nedělá nic, protože si dobu
manželčiny nepřítomnosti krátí popíjením. Barbora přesně ví,
které ženy ze skupiny trápí tento strach. I pro neznalé oko jsou
snadno k rozpoznání – kráčí nejrázněji, rty mají zarputile
semknuté a v očích se jim leskne obava z toho, co je po návratu
domů asi čeká. Františka však nic z toho nevnímá; dvanáctiletá
duše nic neví o obavách dospělých žen. Nese na rukách
sestřičku, snaží se být své matce co nejvíce nápomocná, ale
nevydrží to dlouho. Její dvanáctileté paže začnou brzy podléhat
té tíze, nejsou k takové námaze uzpůsobené.
„Maminko, už nemůžu, musím Barku postavit.“
Barbora vzdychne, poněvadž ví, že Barka začne okamžitě znovu
kňourat. Nemýlí se v tom odhadu, první dívenčin stesk zazní už
po několika krocích. Všimne si několika pohledů se zdviženým
obočím, které fňukající Barka vyvolá, a povzdechne si znovu.
Možná letos opravdu neměla do Wieliczky chodit, zapochybuje
na chvíli. Však si mohli sůl koupit v obchodě, i když je tam tak
nehorázně drahá. Jenže na druhou stranu – kdo ví, co bude
napřesrok. Se třemi dětmi se půjde ještě hůř, a třeba nebude
moci vyrazit vůbec. Ne, dobře se rozhodla, když se vydala na
cestu i s outěžkem. Vydrží to, má silnou vůli. Donese domů sůl
na dva roky dopředu, jak se s Pawlem domluvili, aby napřesrok
jít nemusela.
Přes všechno pracně vydolované odhodlání však cítí, jak jí zase
začínají opuchat nohy a v zablácené botě se začíná tvořit puchýř.
„Žofie!“ zavolá na statnou postavu v čele skupiny. „Potřebuju si
odpočinout.“
„Nevydržíš ještě chvíli? Tady není žádný stín.“
„Můžeme se vrátit kousek k tomu lesu,“ ukáže Barbora zpátky,
ale ví, že s tím nebude nikdo souhlasit.
Tiché reptání potvrdí její domněnku.
„Ne, vracet se nebudeme. Musíme jít dál. U nejbližších stromů
zastavíme. Do té doby musíš vydržet.“
„Dobře,“ hlesne Barbora a dál klade nohu před nohu a hledí
jenom k zemi, aby ji netrápil pohled na cestu, která se vine
rovnou krajinou až k obzoru, posetá pouze shluky keřů, které
neposkytnou dost stínu, aby stály za zastavení.
Dostatečně velký remízek se objeví teprve za dlouhou chvíli, kdy
už je jasné, že puchýř zbytněl a praskl. Barbora se vyzuje
a prohlíží si krvavou ránu na patě.
Jak s tímhle půjde dalších šest
dní? Do očí se jí začnou drát slzy.
Vztekle je zažene. Přece nebude
brečet. Taková ona není!
„Ukaž,“ ozve se nad ní. Barbora
vzhlédne a spatří tvář Siwkové. Ze
všech ženských přišla na pomoc
zrovna ona? A možná to není až
takové překvapení, protože na
rozdíl od ostatních je na cestě do
Wieliczky poprvé...

VÍCE NA VIDEU

https://youtu.be/-W16P0gX21Q

www.karinlednicka.cz

FORTUNA LIBRI PRÁVĚ VYDÁVÁ
Olga Krumlovská
MYSTICKÝ EGYPT
Převzal starověký Egypt odkaz civilizace
legendární Atlantidy? Kdo Egypťany
naučil stavět pyramidy? Mohou nám tyto
magické stavby jednou nahradit atomové
elektrárny? Měl každý z jedenácti
hlavních egyptských bohů své božské
pomocníky? Které posvátné zvíře je pro
vás nejlepším talismanem nebo dokonce
amuletem? Odpovědi na tyto a řadu
dalších otázek najdete v nové knize Olgy
Krumlovské, autorky knih o magii,
ezoterice, józe a astrologii. V knize se
dočtete, jaké léčivé rostliny Egypťané
pěstovali, že milovali pivo, které bylo
proslavené po celém tehdejším světě,
a objevíte i několik humorných nebo
tajemných příběhů, jež se vážou k Egyptu
takovému, jaký ho známe dnes.
O autorce
PhDr. Olga Krumlovská, novinářka
a astroložka, autorka mnoha knih o józe,
magických místech, astrologii a léčitelství,
přichází s knihou o zázračné léčivé schopnosti jejích oblíbených domácích mazlíčků
– koček. S léčivou schopností těchto
zvířat má cenné zkušenosti zejména díky
svému autistickému synovi a také díky
zdravotním problémům, které překonala
hlavně, jak říká, díky své kočce Mao.
Vázaná, 240 stran, 329 Kč,
ISBN: 978-80-7546-265-7,
EAN: 9788075462657

Katy Hudson
VELKÝ ZÁVOD

Radmila Tomšů
HOTEL U DEVÍTI
KOČEK
Soužití lidí a koček pohledem čtyřnohých
miláčků.
Kdo prožil pár dní, týdnů nebo dokonce let
s kočkami, ten nikdy nezapomene. Vztahy
se navazovaly, vyvíjely, kočky přicházely,
odcházely, a zanechávaly stopu.
Drobných příhod přibývalo, a aby neupadly v zapomnění, vznikl deníček kočky
Rozárky. A právě z ní se vyklubala kočičí
spisovatelka. Pohodlně se usaďte, uvařte
si kávu nebo čaj a začtěte se do jejího
deníčku. Jste zváni do Hotelu U Devíti
koček.
O autorce
Radmila Tomšů začala nejprve publikovat na webových stránkách pro
milovníky koček. Jak příběhy přibývaly,
rostl zájem čtenářů, a tak i díky nim
vznikla její knižní prvotina Hotel U Devíti
koček, o které doufá, že potěší srdce
každého, kdo má rád tato nádherná
zvířata.
Píše však i texty naprosto odlišné – ve
stylu fantasy, sci-fi či postapo. Jedna
povídka jí vyšla v antologii českých
a slovenských autorek fantastiky Žena
s labutí (2018).
Vázaná, 272 stran, 299 Kč,
ISBN: 978-80-7546-252-7,
EAN: 9788075462527

Katy Hudson
POTÍŽE S MRKVÍ

FRNK!
Veverka se plnou rychlostí
rozběhne podzimním listím.
Rozená závodnice ale musí
brzdit. Letos je Závod o zlatý
žalud závodem družstev.
Veverka trpí: kamarádi jsou tak nešikovní! Jen s velkým
přemáháním je vezme do družstva. Zvítězí u veverky
soutěživost a touha vyhrát nebo pochopí, jak důležité je
mít kamarády a být týmovým hráčem?
Vázaná, 32 stran, 279 Kč, ISBN: 978-80-7546-235-0,
EAN: 9788075462350

Králík MILUJE mrkev
Až příliš. Kdykoli vidí tuto sladkou
zeleninu, musí ji mít. Už má tak
plnou noru, že se do ní sám nevejde. Když mu kamarádi nabídnou
vlastní domovy, králík radostně
souhlasí. Problém je, že se stěhuje i se svou milovanou mrkví. Nezpůsobí ta spousta
mrkve králíkovi a jeho kamarádům potíže?
Vázaná, 32 stran, 279 Kč, ISBN: 978-80-7546-236-7,
EAN: 9788075462367

www.fortunalibri.cz

Autorský kolektiv
HISTORIE
A SOUČASNOST
MĚSTSKÉ ČÁSTI
PLZEŇ – NOVÁ
HOSPODA
Dějiny obcí obohacují naše kulturní prostředí
a představují nezastupitelnou součást české
historiografie, zejména jsou-li pojaty v souvislosti s širším dějinným kontextem. Tento cíl
sleduje reprezentativní publikace o historii
a proměnách městské části Plzeň – Nová
Hospoda, poprvé písemně zmiňované v roce
1713. Věnuje se nejen historickým faktům
a událostem obce provázaných s minulostí
Plzně, ale také dějinám každodennosti, a zároveň se dotýká i demografie, sociologie,
archeologie, geografie, antropologie či etnografie.
Kolektiv autorů, významných plzeňských odborníků a specialistů na
vybraná témata, spolu s novohospodskými starousedlíky předkládá
široké veřejnosti ucelený pohled na vývoj obce, jejíž území bylo
osídleno již v době bronzové, jak prokazují četné nálezy významného
mohylového pohřebiště. O průzkumných pracích zkoumaných mohyl
se zasvěceně vyjadřuje archeolog Mgr. Milan Metlička, vedoucí oddělení prehistorie Západočeského muzea Plzeň. Mgr. Tomáš Bernhardt,
přední plzeňský historik, poskytuje přehled demografického vývoje obce, původně panského dvora Grünhof, při němž byla u významné
Řezenské cesty postavena zájezdní hospoda, jež dala název nově vznikající vsi Nová Hospoda. Dozvídáme se o jejím rozvoji
a nárůstu osídlení zejména v 19. století, kdy se sem stěhovali především horníci ze zrušených uhelných dolů. Památkář Mgr. Karel Foud
z Národního památkového ústavu v Plzni se zaměřuje především na venkovskou architekturu Nové Hospody, kde se kromě architektonicky
cenných budov starých statků dochovala i původní stodola s vyznačeným letopočtem 1691 a znakem rodu Vrtbů, jenž měl Grünhof - Novou
Hospodu ve správě, než jej předal šlechtickému rodu Lobkowiczů z Křimic. Věnuje se rovněž posledním, dramatickým dnům druhé světové
války na Nové Hospodě. PhDr. Jitka Janečková z Archivu města Plzně poskytla tři odborné články – o škole na Nové Hospodě (1902-1963),
oblíbené učitelce Marii Lurieové Glückseligové a spolkovém životě v obci. Na historii prvního letiště u nás - na Borech, jehož poslední zbytky
se dosud nacházejí v těsné blízkosti obce, se soustředil ve svém příspěvku jeho znalec, Jakub Jan Kühnel. O minulosti staré obchodní cesty
z Prahy do Řezna, která vedla v těsné blízkosti obce, pojednává Mgr. Petr Sokol, ředitel Územního odborného pracoviště v Plzni Národního
památkového ústavu. Tomáš Richtr píše o známé železniční trati 180 Plzeň – Domažlice – Furt im Wald, nedaleko Nové Hospody.
PhDr. Marie Maderová přibližuje, jak vypadal a užíval se Plzeňský kroj. Obraz někdejší i současné každodennosti dává nahlédnout do osudů
zdejších obyvatel zejména v období 19. a 20. století. Plasticky zachycuje jejich všední, sváteční, kulturní, politický, spolkový i sportovní život
(zdejší TJ Sokol oslavil v roce 2019 stoleté výročí), prožívané strasti i radosti. Seznamuje se zvyklostmi spojenými s důležitými životními
událostmi, ale také s významnými osobnostmi Nové Hospody a jejího okolí. Zde se dostávají ke slovu nejen sami starousedlíci, ale také
jejich kroniky, archivy, fotoalba, nejrůznější dobové záznamy včetně starých kronik a dokladů, živě ilustrující dobu minulou. Jsou mezi nimi
vzácné fotografie, dokumenty či smlouvy, které jsou zveřejněny vůbec poprvé. V knize je množství barevných i černobílých fotografií včetně
leteckých, dobových záznamů, vzácných dokumentů, plánků a historických map, nechybí první historicky doložená písemná zmínka,
Müllerova mapa Čech z roku 1720 s podrobně zakreslenou vsí Grünhof, či poštovní mapa z roku 1764, stejně jako císařské povinné otisky
z roku 1839, indikační skici, rekonstrukční mapa feudálního panství města Plzně, Klaudyánova mapa a další. Úvodní slovo do knihy napsal
primátor města Plzně, Mgr. Martin Baxa.
Publikace vznikla z touhy zachytit mizející svědectví o době minulé v zajímavé části plzeňského regionu, která si dosud uchovává svůj vesnický ráz, ačkoliv zde pulzuje bohatý kulturní a sportovní život, utužovaný dobrými sousedskými vztahy, který podporují i zástupci městské
části Plzeň 3, v jejímž obvodu se Nová Hospoda nachází. Spolu s autory se tímto dílem chtějí Novohospodští podělit o to, co oni i jejich
předci prožili, co formovalo a ovlivňovalo jejich život a je v mnohém podobné se zkušenostmi a prožitky každého z nás.
Dana Vondrášková
Vydavatelka: Dana Vondrášková, Starý most 2019, 250 Kč, 144 stran Ukázka z knihy na další straně

JAK STARÁ JE NOVÁ HOSPODA?
Místo, kde se rozkládá část třetího plzeňského obvodu – Nová Hospoda –, bylo osídleno již
ve střední době bronzové, jak dokazují archeologické průzkumy zdejšího mohylového
pohřebiště nacházejícího se v lese a částečně zasahujícího i do zastavěné části obce.
Jedná se o přibližně sto mohyl, které byly částečně prozkoumány. Obzvlášť cenný je nález
z mohyly číslo 98 s pohřební výbavou ženy představující umně zpracované bronzové
šperky – náhrdelník tvořený dvěma řadami zdobných kotoučů, jehlice, náramky, prsteny
a další předměty, vystavené dnes v Západočeském muzeu Plzeň. Výhodná poloha
u důležité dálkové obchodní cesty do Bavorska dává tušit, že i v pozdější době se zde
mohli usídlit noví obyvatelé, i když se o tom nedochovaly písemné zprávy. Karel Sklenář
uvádí zmínku z dvacátých let, kdy se nejspíš mohylové pohřebiště u opuštěného Zeleného
dvora (Grünhofu) považovalo za husitské opevnění z doby obléhání Plzně. Poprvé se
o zdejším panském dvoře Grünhof písemně zmiňuje „přiznávací tabela poddaných
v rustikálním katastru, tzv. tereziánském, na bývalém panství Křimice ze dne 2. listopadu Nejstarší dochovaná písemnost o Nové Hospodě je
z roku 1713. Přiznávací tabela poddaných v rustikálním
1713“. Název Grünhof se týkal pouze panského dvora, při němž byla postavena zájezdní katastru, tzv. tereziánském pro Grünhof na býv. panství
hospoda, jež dala název nově vznikající vsi Nová Hospoda (Nova Popina). Ačkoliv první Křimice ze dne 2. listopadu 1713 – Tereziánský katastr,
písemný doklad místo zmiňuje k roku 1654, je více než pravděpodobné, že dvůr i hospoda inv. č. 2207, fol. 69, 70. © Národní archiv Praha 4.
zde stály mnohem dříve. Dvůr, v jehož blízkosti stála později rovněž kovárna, byl postaven u obchodní cesty na vymýceném prostranství
lesa panství Křimice a vztahovalo se na něj německé právo emfyteutické, feudální forma dědičného nájmu půdy, kdy nájemce pozemků byl
povinen za ně vlastníkovi odvádět pravidelné dávky nebo pracovat na jeho půdě, přičemž sám na nich mohl se ziskem hospodařit. Na tomto
místě však byla bonita půdy velmi nízká a hospodář musel vynaložit velké úsilí, aby se s rodinou uživil. Ve zmíněné přiznávací tabele je
k roku 1654 na Nové Hospodě evidováno pět poddanských gruntů: z nich na dvou o rozsahu 6 korců čili 1,68 ha orné půdy špatné kvality
hospodařil Mates Stehlík, na jednom o třech rovněž špatných korcích čili 0,84 ha hospodařil Jakub Dudek a na dalších dvou usedlostech
po 2 špatných korcích čili 0,56 ha hospodařili Niklas Hertzog a Hans Tiedl. V tabele se kvalita pozemků rozlišuje na dobré, střední a špatné.
Pozemkyv Nové Hospodě jsou uváděny pouze jako špatné, tamní usedlosti neměly na rozdíl od jiných k dispozici žádné louky. Podle toho
lze usuzovat, jak rovněž potvrzuje historik PhDr. František Dudek, CSc., „že pro zajisté početné rodiny jejich tehdejších držitelů
nepředstavovaly ani základní zdroj obživy a byly jen vedlejším doplňkem. Na méně úrodném Plzeňsku se tehdy mohla průměrná rodina rolníka uživit přibližně na 30 korcích. Na druhé straně ale poddaní tehdy po útrapách třicetileté války při soupisech půdy z obavy před daňovou
a robotní zátěží oficiálně přiznávali jen menší část obhospodařovaných pozemků a snažili se i snižovat jejich kvalitu“. Miloslav Bělohlávek
v knize Plzeňská předměstí uvádí, že u panského dvora Grünhof s novou zájezdní hospodou stály čtyři podružské chalupy. Podruzi měli
dohromady sedmnáct strychů (1 strych = 0,28 ha) polí, oproti hospodskému, který jich vlastnil o tři více. Hostinskému řemeslu se tu dařilo,
neboť majitel hospody choval dva voly, krávu a pět jalovic, zatímco zmínění podruzi vlastnili celkem pouze osm krav. Kvalita polí, jak bylo
již zmíněno, byla nevalná – jeden strych se zde cenil pouze 10 zl., tedy výrazně pod průměrnou cenou udávanou u prodeje měšťanských
polí v Plzni, která roku 1714 představovala 50 zl. anebo 46 zl. v roce 1719 za strych. K Nové Hospodě přibyly později i městská borská
hájovna s myslivnou, zmiňované roku 1796 v inventáři obecních budov jako Borrer Jägers Chalupen a Borrer Hägers Chalupen (borská
myslivna a borská hájenka) a podrobně zakreslené na indikační skice z roku 1839.
Dana Vondrášková

Knihu lze zakoupit denně v kiosku u paní Heleny Videršperkové, K lesu 5, Plzeň –
Nová Hospoda (konečná linky č. 12 a 15 na Nové Hospodě), tel.: 723 831 175,
e-mail: vidersperkova@seznam.cz,nebo objednávkou pro zaslání poštou na
e-mail: novahospoda2019@seznam.cz.

JAN VAN HELSING
KNIHA ZA MILION

Mimozemšťané žijí mezi námi,
a to již hodně dlouhou dobu!

Věříte na náhody?

Kdo jsou tito záhadní Muži
v černém, kteří se od 50. let
minulého století objevují
u svědků fenoménu UFO,
dotěrně se jich vyptávají, konﬁskují jim pořízené fotograﬁe,
a dokonce je někdy i ohrožují?
Víme o nich dosud jen velmi
málo. Jistý muž v černém kontaktoval krátce před smrtí
svého syna, aby ho do této organizace uvedl jako svého
nástupce a zasvětil ho do zákulisního dění.
Jason Mason se pokusí doložit neuvěřitelné
skutečnosti, o nichž mu vyprávěl jeho otec, přičemž
otcova tvrzení a jeho zjištění doplňují aktuální
výpovědi whistleblowerů.

Rozhovor na dalších stranách

https://www.kosmas.cz/knihy/255353/muj-otec-byl-mib/

MICHAEL MORRIS
CO NESMÍTE VĚDĚT!
Celý svět patří jen několika
rodinám a nyní chtějí zbytek.
Kdo vládne penězům?
Malá skupinka privátních bankéřů vládne ze zákulisí světu.
Ovládají nejen FED nebo ECB
ale i nadstátní organizace
UNO, Světovou banku, Mezinárodní měnový fond anebo
BIZ. Manipulují ceny zlata i stříbra, naprogramovali
krizi nemovitostí a cíleně řídí svět na pokraj propasti.
Michael Morris vysvětluje neobyčejně jednoduchým
a srozumitelným stylem fungování bankovního a ﬁnančního systému, jak a proč vzniká inflace a jak se ji
dá zabránit.
https://www.kosmas.cz/knihy/168889/co-nesmite-vedet/

Myslíte si, že je náhoda, když
několik stovek elitních rodin
vlastní větší majetek než zbytek
lidstva? Považujete za náhodu,
že se tito lidé spolu pravidelně
scházejí s vyloučením veřejnosti? Vědí snad tyto osoby o penězích něco, co není známo
zbytku lidstva? Domníváte se,
že štěstí, peníze a majetek přicházejí k vybraným lidem
náhodně? Že jste o něčem takovém nikdy neslyšeli?
Samozřejmě, že ne! Existuje několik malých tajemství,
která jsou známa pouze vyvoleným a jež jsou prostým
lidem upírána. A tato tajemství zůstanou skryta i pro
vás, pokud se ovšem nerozhodnete otevřít tuto knihu...

https://www.kosmas.cz/knihy/234120/kniha-za-milion/

JAN VAN HELSING
STEFAN ERDMANN
WHISTLEBLOWER
Chcete žít ve lži a iluzi?
Zvolili jsme si své představitele proto, aby nás špiclovali? Přece jsme jim dali svoje
hlasy, aby zastupovali a prosazovali naše zájmy, aby nás
ochraňovali a dbali o to, abychom neutrpěli žádnou škodu!
Nebude to spíše tak, že většina
našich představitelů slouží zcela jiným zájmům?
Autoři Jan van Helsing a Stefan Erdmann interviewovali v této knize šestnáct whistleblowerů, kteří
odhalují vrcholně zajímavé skutečnosti a souvislosti.
Žijeme v době nové reality – i když to mnohým nebude
po chuti.
https://www.kosmas.cz/knihy/243748/whistleblower/

Rozhovor na dalších stranách

Rozhovor na dalších stranách

JASON MASON
MŮJ OTEC BYL MIB

funkčního období, ale přeneslo
se to do toho příštího.
Tvrdíte, že se ekonomika
musí zhroutit. Proč? Můžete
nám to vysvětlit podrobněji?
Náš ekonomický systém je
postaven na trvalém růstu, ale
nekonečný růst není možný.
Systém je navržen tak, že
ekonomika může růst pouze
tehdy, když se zadluží lidé,
společnosti a státy. Tato půjčka
vytváří nové peníze, peníze,
které dříve neexistovaly – to se
nazývá „tvorba peněz“.
Peníze, které jsou poskytovány jako půjčka, vynalezly
banky, ale ve skutečnosti
neexistují, fyzicky neexistují,
existují pouze na papíře.
Na začátku nového ekonomického cyklu tyto dodatečné
peníze posilují trh. Lidé naNapsal jste pozoruhodnou knihu s názvem Co byste neměli
kupují a investují. Pak přichází bod, kdy nemovitosti, suroviny
vědět. Tvrdíte v ní, že evropské a americká ekonomiky narazí
a spotřebitelské ceny rostou. Banky vytvářejí stále více peněz
na zeď. Dosud se to nestalo a téměř to vypadá, že by
a půjčují je spotře-bitelům s úrokem. Díky rostoucí nabídce peněz
současný systém mohl pokračovat navěky. Stále se držíte
se stávají zbytečnými a dochází k inflaci. V určitém okamžiku ceny
svého prohlášení?
rostou rychleji než příjmy, pak si si lidé již nemohou spoustu věcí
Ano, samozřejmě. Není pochyb o tom, že globální ekonomika se dovolit a ekono-mika se zastaví. Zároveň se dluh zvýší na takovou
úroveň, že úrokové břemeno doléhá na lidi, úřady a celé státy. Už
zhroutí – protože musí! Jedinou otázkou je, kdy?
nemohou splácet půjčky, pak jsou nuceni prodat své rezervy, aby
Ale proč jste si tím tak jistý?
se zaplatila alespoň část uhu.
Německá
ekonomika
je
V určitém okamžiku se systém
Americký spisovatel Michael Morris je
relativně stabilní, rovněž tak
zhroutí, protože se všechno vyautorem, který vyhrál za svou kariéru hned
akciové trhy jsou na vzestupu,
čerpalo.
několik prestižních knižních cen. Jeho
Řecko je zachráněno a všechMyslíte třeba na Řecko…?
romány se velice často odehrávají na jihu
no bude v pořádku, že?

státu Florida kde Morrisova rodina žije již

Přesně. Přestože Řecko nemá
Ano, to by bylo hezké, ale
několik generací – i proto je jeho charakterstoprocentně vinu na tom, do jaké
nemůže to fungovat. Všechny
istika postav natolik oblíbená a věrohodná.
situace se dostalo. Jak vstoupilo
zmínky o vzestupu jsou jen
Dříve
Morris
psal
pouze
po
večerech
a
bědo eurozóny, daly se jeho potíže
nemotorný pokus uklidnit masy.
hem dne byl podomním prodejcem léků.
předvídat. To bylo předvídatelné
Čísla a statistiky jsou velmi
Brzy
však
vyšla
jeho
první
kniha,
která
si
od začátku.
jednostranné ve prospěch klienta
hned získala čtenáře i ocenění. Dnes je
a nedávají žádný smysl.
Proč to bylo od začátku
Morris nekolikanásobným autorem knih
Ekonomický objem roste pouze
předvídatelné?
proto, že na trh proudí stále více
roku. Morris je však autorem také naučných
peněz. Zároveň však tyto peníze
Německo je velmi hrdé na to, že
knih a pořádá také přednášky.
ztrácejí díky stále vysoké inflaci
vyváží tolik kvalitního zboží. To je
hodnotu. Nižší příjmové skupiny
skvělé a žádný problém pro ostatní země to není, pokud mají svou
rychle ztrácejí, zatímco ty horní jsou stále bohatší. Existuje vlastní měnu. Poté mohou na německé zboží uvalit cla a zajistit
obrovské přerozdělování. Množství lidí to zatím nechápe.
tak, aby alespoň část peněz zůstala v jejich zemi. Dokud Řecko
mělo svou vlastní měnu, byly některé řecké výrobky konkuA proč s tím politici nic nedělají?
renceschopné s německými. Možná nebyly tak dobré, ale byly
Protože z velké části o tom nemají tušení. V zásadě se všichni levnější. Řecko také mohlo ovlivnit směnný kurz. Jako turistická
politici v současné době pokoušejí oddálit kolaps globální destinace bylo atraktivní, protože bylo relativně levné. Poté vlastní
ekonomiky, aby se hororový scénář neodehrával během jejich měny a cla zmizely. Výsledkem bylo, že řecké produkty již nemohly

konkurovat německým výrobkům, všechny peníze tekly do zahraničí, řecká ekonomika zpomalila, takže si vláda brala stále více
a více půjček, které samozřejmě nemohla splácet.
Skoro to vypadá, jako by za ním byl nějaký plán…
O tom není pochyb. Je stejně jednoduchý jako důmyslný a funguje
velmi dobře od roku 1694, kdy byla Bank of England založena jako
soukromá centrální banka. V pravidelných intervalech, obvykle
každé dvě až tři generace, se musí vše zhroutit, protože úrokové
zatížení exponenciálně roste a v určitém okamžiku prostě exploduje. Nyní se tomto bodu blížíme. Chystáme se explodovat.
Několik evropských zemí je již několik let v platební neschopnosti
a je uměle udržováno naživu, což věci jen zhoršuje, protože lidé
jsou stále více tlačeni do chudoby.
Pokud existuje plán, pak se samozřejmě ptáme, kdo za ním
stojí. Ve své knize tvrdíte, že několik rodin vládne celému
západnímu světu. Jak to dělají a proč o tom nevíme?
Ano, mnoho lidí s tím zápasí. Právě proto systém funguje tak
dokonale. Většina lidí odmítá skutečnost, že vše patří několika
málo jedincům a považují to za „konspirační teorie“ a říkají, že to
není možné“ – jednoduše proto, že je to mimo jejich chápání,
představivost. Ve skutečnosti několik rodin vlastní téměř všechno –
všechny banky, všechny velké korporace, všechna důležitá média.
Mají podíly ve velkých investičních společnostech a správě aktiv,
což je někdy velmi obtížně viditelné, ale já to prokázal ve své knize.
Například společnosti Rothschild Blackstone a Blackrock mají
podíl prakticky ve všech velkých německých firmách.
Mají své zástupce ve většině správních rad a prostřednictvím
svých nadací přidělují téměř všechny výzkumné prostředky, a tak
určují, co se bude zkoumat a jak se výsledky výzkumu využijí. Dále
se ukazuje, že globální oteplování je obrovský podvod a všechna
data ukazující na celkové oteplování byla zkreslena. Dá se na tom
vydělat spoustu peněz, takže média nadále informují o špatném
CO2 a globálním oteplování. Takové věci jsou promyšleny nahoře
a pak se rozvíjejí v jednotlivých podřízených orgánech. Jde

o přísně hierarchický systém. Na vrcholu stojí pár rodin, jejichž
moc a bohatství jsou pro běžné lidi nepředstavitelné. Níže je druhá
řada a pak třetí. Celkem je asi 200 rodin zapojeno do organizací,
jako je CFR, Trilaterální komise, Římský klub, Bilderbergové
a další. Podrobnější informace by přesahovaly rámec tohoto rozhovoru, ale vše podrobně vysvětluji v knize.
Díky vaší knize mnoho lidí pochopí, jak velké spojení panuje
mezi ekonomikou, penězi, zlatem, velkými organizacemi jako
MMF a BIS a médii. Nejsou vaše tvrzí trochu odvážná?
Ne, to záleží na každém, co si z toho odnese. ...
No, pak se ještě zeptám. Pokud všechno vypadá takto a je
nevyhnutelný velký pád, co můžeme ještě udělat? Existuje
nějaké řešení nebo cesta ven, nebo se musíme připravit na
horší časy?
Ano, samozřejmě existuje cesta ven! Musíme jen přerušit
předchozí cyklus. Jde hlavně o vzdělávání. V posledních letech se
na stále více místech objevuje pravda o manipulaci s lidstvem. Ve
skutečnosti se zdá, že se pomalu probouzí z jakéhosi soumraku
a emancipuje se. Dalo by se říci, že pomalu přecházíme z puberty
do dospělosti.
Bude důležité, abychom nadcházející havárii vnímali jako
příležitost ke změně a nespadali zpět do starých zvyků – znovu ve
strachu a hněvu, což opět vede pouze k válce a bídě. Přechodné
období však může být obtížné.
Ve skutečnosti v současné době vlivné osobnosti pracují na novém
systému na mnoha místech současně. Tento nový systém by měl
být spravedlivější a podporovat mírové soužití. Za tímto účelem je
třeba vymazat jak dluh, tak úroky, což se mnohým nemusí líbit.
V tuto chvíli nemohu říci více, ale něco se děje! Všechno se
v příštích několika letech změní, mohu slíbit. A jsem si docela jistý,
že se to zlepší a uvidíme kvantový skok v lidském vědomí, který
přinese ovoce všem zúčastněným. Protože to je v zásadě možné!
Ale samozřejmě musíme převzít odpovědnost.
(Ze zahraničních pramenů)

Mimozemšťané
už dlouho žijí
mezi námi
a působí
v armádě
S autorem si povídal
Jan van Helsing
Kdo jsou záhadní muži v černém
(MiB), kteří se objevují a vyslýchají
svědky od padesátých let
po pozorováních UFO, zabavují jejich
fotografie nebo jim dokonce vyhrožují? Doposud o nich bylo známo jen
velmi málo. Jeden z těchto MiB
kontaktoval syna krátce před svou
smrtí, aby ho představil jako svého
nástupce v organizaci a vyprávěl mu
o světě, který se odehrává na pozadí
známých událostí – o světě plném
tajných organizací, o technologiích,
které známe pouze ze sci–fi knih
a filmů.
To, co se Jason Mason dozvěděl od
svého otce o jeho práci a cílech organizace, jejíž byl členem, ho tak
rozrušilo, že se rozhodl sdělit všechna tajemství veřejnosti. Na podzim
roku 2015 kontaktoval Jana van
Helsinga, který byl Jasonovými informacemi natolik ohromen, že ho
vyzval, aby to všechno popsal
v knize, a tak uchoval vše těžko
uvěřitelné, co mu jeho otec řekl.
Podobná svědectví, která zveřejnili
například Corey Goode, Michael
Prince, Simon Parkes, William
Tompkins a další, vedou čtenáře ke
zcela novému pohledu na svět.

OTÁZKY, NA KTERÉ HLEDÁME ODPOVĚDI
l Žijí mimozemšťané na naší planetě už miliony
let?
l Jakou roli hrají Chazarové a jaký je původ
baalovského kultu a Babylonského bratrstva?
l Jsou jezuité a italské rodiny silnější než
Rothschild a Rockefeller?
l Existuje rasa contortionistů?
l Čeho se týkají ultratajné projekty?
l Kdo jsou nordici a drakonové?
l Existují ještě v Antarktidě německé základny?
l Skryje i nadále Vatikán důkazy o starověkých
vyspělých civilizacích a mimozemšťanech?
l Obývali Zemi obři a existují o tom důkazy?
l Je Měsíc uměle vytvořeným tělesem a co se
skutečně stalo během misí Apollo?
l Existují Nibiru a Anunnaki a jsou to tajní
bohové Iluminátů?
l Existuje zařízení, jehož prostřednictvím lze
nahlédnout do budoucnosti?
l Existuje už více než šedesát let neveřejný
vesmírný program, který je pod kontrolou
německých tajných společností a SS?
l Existují v galaxii dráhy, kterými lze cestovat?
l V současné době zažíváme nárůst podivného
pohybu v naší galaxie a nestojí za tím sofistikovaní mimozemšťané, kteří nám pomáhají přežít
a porazit temnotu na Zemi?
l Lze cestovat časem a umožnilo by nám to
více se dovědět o minulosti a budoucnosti?

Jasone, vaše kniha Můj otec byl
MiB způsobila v prvním týdnu
po vydání obrovský rozruch.
Tisíc knih, které jsme společně
podepsali, zmizelo do 24 hodin
a všech pět tisíc výtisků bylo
vyprodáno za deset dní. Jak si
vysvětlujete tak velký zájem?
Myslím, že se o taková témata
zajímá hodně lidí, kteří chtějí
vědět, zda jsme ve vesmíru sami.
Podle mých zkušeností na to lze
jednoznačně odpovědět „ne“!
Podle mého názoru byli mimozemšťané na Zemi vždycky –
a my sami jsme nějakým způsobem jejich potomky. Z četných
zpráv z různých oblastí hraničních
věd není tak těžké si vytvořit
obrázek, které informace před
námi elity skrývají a proč jsou tak
nebezpečné. Kromě toho stále
více lidí pociťuje neuvěřitelnou
změnu, kterou procházíme, a klade si otázky, na které již mainstream nemůže odpovědět.
Vaše kniha pravděpodobně
obsahuje nejbláznivější fakta,
která najdete na knižním trhu.
Tvrdíte, že váš otec byl

součástí organizace zabývající se
problematikou mimozemšťanů –
konkrétně přítomností různých
skupin mimozemšťanů na Zemi,
která podle jejich názoru musí být
před veřejností utajována, a proto
svědci UFO veřejnost zastrašují.
„Běžný občan“ zná pouze hollywoodské filmy s Willem Smithem.
Je opravdu taková skutečnost?
Podle mých zkušeností nyní mohu na
tuto otázku jednoznačně odpovědět
„ano“. Nebyli to jen tito muži, s nimiž
jsem se setkal v posledních několika
letech – můj otec a jeho kolegové –,
ale různí lidé, kteří ke mně přišli
z těchto kruhů a vysvětlili mi určité
souvislosti. Teprve potom se mohla
tato kniha objevit. Samozřejmě bych
s tím nápadem nepřišel. Jak jsem
řekl, podle mých zkušeností jsou MiB
velmi spojeny s tajnou vládou a lóžemi. Že určitá tajemství musí být
chráněna, vidíme i v různých jiných
oblastech společnosti. Pouze zde
však jde o největší možné utajení.
Elitní kruhy si myslí, že většina lidí by
se nedokázala s těmito poznatky
vyrovnat. To platilo tak zhruba před
třiceti, čtyřiceti lety. Od té doby však
bylo natočeno mnoho filmů a vyšlo
spousty knih o těchto tématech a lidstvo se pomalu připravuje na neuvěřitelná odhalení a ten okamžik se
pomalu blíží. Pro mnohé však bude
těžké uvěřit, že jde o reálná fakta
a nejnovější vědecké poznatky.
Žijeme už ve zcela novém světě.

l Neexistuje žádný „chybějící článek“ - chybí
celý řetězec! Nikde nebyly nalezeny fosílie
přechodné formy!
l Nové důkazy ukazují, že nikdy nedošlo
k evoluci, ale naopak k decentralizaci!
l Lidé a dinosauři skutečně žili na Zemi
současně!
l Nové zkoumání DNA ukazuje, že lidstvo
je záhadným hybridním druhem!
l Naše DNA obsahuje inteligentně navržený kód
z vesmíru – tajemství vždy bylo „v nás“!
l Zemi již dlouho navštěvovali mimozemšťané –
a někteří stále žijí, byť se skrývají!
l Staří bohové byli mimozemšťané a současně
zakladatelé naší současné civilizace.
l Proč chtěly vědecké instituce vymyslet
zavádějící představu o pravěku a jakou roli
v tom hraje zednářství?
l Až donedávna v Americe existovala prastará
kultura obrů, která byla záměrně vymýcena!
l Byla nalezena skutečná Noemova archa,
ale proč se ji lidé pokusili zničit?
l Nové, senzační názory na tajemný druh
lidských dlouhých lebek!
l Pravda o Yettim, nesmrtelných pánech
z Himalájí a hraběti Saint Germain!
l Existují stroje, které umožňují dívat se v čase jeden měl Nostradamus!
l Whistleblower a hlášení o návštěvách civilizací
z Vnitřní Země (Dutozemě)!
l Na různých skrytých místech světa jsou
zapečetěna ložiska dávných civilizací – jsou
zde také uchovány veškeré znalosti a stroje
starověku!
l Bývalý vojenský člen s bezpečnostní
prověrkou na Přísně tajné pro oblast kosmonautiky vypráví o největších tajemstvích světa
a o návratu Anunnaki (sumerského božstva)
z planety X!

Popisujete zážitky svého otce a jeho přátel. Hlavní částí knihy je však výzkum, který dokazuje, že to co
vám otec svěřil, se zakládá na pravdě. Týká se to také třeba cestování
časem. Myslíte, že tomu uvěří dostatek čtenářů?
Ano, i když si uvědomuji, že mnoho z toho, k čemu jsem dospěl, se blíží
science fiction. Uvidíme, že většina bude v následujících letech odhalena
nebo potvrzena oficiálním vědeckým výzkumem. Dlouho jsem přemýšlel,
jak přesvědčit čtenáře o správnosti mých tvrzení. Proto jsem na základě
vaší rady, doplnil shromážděný materiál o mnoho ilustrací a citací z různých
zdrojů.
Možnost cestování časem zmínil už Einstein v roce 1905, když ve své teorii
relativity, tvrdil, že čas v různě se pohybujících systémech se také mění při
různých rychlostech. Jeho teorie je taková, že potřebujete vesmírnou loď,
jejíž rychlost se blíží rychlosti světla. Pokud letíte vesmírem asi rok, na Zemi
uplyne nejméně deset let. Tato teorie tak již prokazuje možnost cestování
časem. Dokázáno to bylo rovněž experimentálně.

Vědci vždy čelili otázce paradoxů.
Pokud by v budoucnu mělo být
možné cestovat zpět v čase, cestující
v čase už tady byli. A to je přesně to,
co kniha popisuje. Už tu byli!
Zavedená věda s nejmodernějšími
počítači je nyní připravena vypočítat
tyto časové efekty. Tajné vojenské
technologie to však měly dokázat už
před desítkami let. Pro obyčejného
občana je samozřejmě těžké si
takovou věc představit. V současné
době však prožíváme nejrychlejší
technologický rozvoj všech dob a stávající teorie musí být neustále revidovány. Kromě toho jsou principy
cestování v čase v knize dostatečně
důkladně vysvětleny samotnými „cestovateli”
Soudí se třeba, že bibllická Noemova archa se našla v Arménii,
opravujete také evoluční teorii
vývoje lidstva. Řekněte nám k tomu pár slov...

Podle mého výzkumu svět, jak ho
známe dnes, je mladší než se soudilo. Evoluční historie lidstva je rozdělena do cyklů. Indové hovoří o tom,
že v současné době žijeme ve „čtvrtém světě“ a blíží se přechod
k „pátému světu“. Předchozí světy
představovaly cykly času, v nichž
došlo k zániku civilizací na Zemi –
myslím Atlantis, Lemuria, Mu a Hyperborea. Bohové, kteří přišli na Zemi
před mnoha tisíci lety, byli buď přeživší z Atlantidy nebo mimozemšťané
podobní člověku, kteří přišli naši
planetu kolonizovat nebo je sem
přilákalo nerostné bohatství. Vypadá to dokonce jako by pokročilé
mimozemské civilizace dohlížely na vývoj lidstva a několikrát potrestaly lidi
globálními katastrofami, protože sešli z božské cesty, zabloudili, a přestali
dodržovat zákony bohů. Biblická povodeň je údajně poslední z těchto katastrofických událostí, které úplně přetvořily zemský povrch.
Jedním z mimozemských národů, kteří se pravidelně vracejí na Zemi, jsou
takzvaní Anunnaki. Ti vytvořili moderní lidi podle svého modelu genetickou
manipulací. Existují o tom vědecké důkazy, o nichž se v knize také zmiňuji.
Někteří lidé byli před trestem bohů v podobě katastrofální povodně varováni.
Stavěli si archy, na nichž měli šanci přežít a zachránit i některá hospodářská
zvířata. Nejslavnější z nich je biblická Noemova archa! Dnes se stále hledá,
i když je už po staletí známá. Nachází se na hoře v Arménii! V posledních
letech se tam vypravily mnohé mezinárodní expedice, který poskytly
důkazy o existenci této archy. Bohužel to vše masové sdělovací prostředky
a významní archeologové zcela ignorovali! Proč chtěli skrýt tento senzační
objev? Kniha obsahuje i svědectví lidí, kteří viděli, jak se britští vědci

Jak to souvisí s cestováním
časem a hrabětem Saint
Germainem, o kterém také
píšete? Tvrdil, že je nesmrtelný, a bylo mnoho prominentních svědků, kteří potvrdili,
že se zdálo, že navenek
opravdu nestárnul?

Nostradamus

úmyslně pokusili zničit zbytky Noemovy archy, protože nezapadá do jejich
názoru o evoluční teorii!
A to už jste se zmínil o dalším žhavém tématu: evoluci člověka. Jaké
nové důkazy můžete poskytnout, že se lidstvo podle ní nevyvíjelo a co
to pro nás znamená?
Abych se posunul kupředu, musel jsem studovat vědecké spisy z 18. a 19.
století. V té době došlo k prudkému sporu mezi církví a prvními vědeckými
institucemi, které založili hlavně svobodní zednáři. Do té doby se tvrdilo, že
náš moderní svět se objevil po povodni a před ní existoval jiný, velmi záhadný svět. Bohové tentokrát lidi varovali, aby dodržovali jejich přikázání,
protože jinak by došlo k velké destrukci. Svobodní zednáři již věděli o starověké civilizaci Atlantidy a chtěli vytvořit novou Atlantidu prostřednictvím své
vlastní vědy, to je zhruba našimi moderními technologickými prostředky.
Podmínkou bylo zbavit se starých náboženských myšlenek, a tak vznikla
nová evoluční teorie! Dogmaticky byla propagována na všech školách
a univerzitách
světa a ani
dnes ji nelze
zpochybnit,
i když pro
ni neexistuje
jediný důkaz!
Tlak ve
vědeckém
světě je prostě
příliš velký.
Jak přesně se
to stalo, jsem
podrobně
popsal v knize.

Hrabě Saint Germain

Podle mých zjištění patří hrabě
Saint Germain, do skupiny nesmrtelných pánů, kteří určují
osud světa a jeho časové procesy a jejichž sídlo je na
Dálném východě. V odlehlých
klášterech Indie a Tibetu byla
zachována tisíciletá znalost
lidstva, která sahá až do dávné
minulosti, tj. do dob vyspělých
civilizací. Skupina nesmrtelných si cení tohoto starodávného poznání a dokonce má tajné fondy plné
stále funkčních strojů předků! Jeden pravděpodobně plánuje poskytnout
lidstvu zpětný přístup k těmto znalostem, a to ve správný čas, konkrétně na
začátku nadcházejícího nového věku. Mezi tyto záhadné stroje patří technologie, díky nimž lze vidět v čase, a proto okultní zasvěcená bratrstva
věděla v předstihu o budoucím vývoji ve světě a připravila vše pro konec
aktuálního časového cyklu! Sám Nostradamus vlastnil jednoduchou podobu
takového zařízení a použil ji k pohledu do budoucnosti.
Jaký je tedy vývoj?
Zemi obývala vysoce rozvinutá civilizace, která žila na dnešních kontinentech potopených v moři. Tyto duchovně pokročilé bytosti věděly, že ve
vesmíru existují posvátné zákony, s nimiž se musí celý život vyrovnávat.
Věděly, že hmotný vesmír je pouze světem iluzí a stanovily si za cíl
postoupit za hmotnou rovinu, a tento proces nazvali „vzestup“. Na konci
každého 26 000 letého cyklu se naše sluneční soustava přesune do oblasti
galaxie, kde dochází k energetickému nárůstu. To přinese změnu věku
a umožní mnoha lidem dokončit svůj vývoj na této planetě a přesunout se
do jiných oblastí. Na konci každého hlavního cyklu došlo k periodické
globální kataklyzmě, tedy živelné pohromě, během níž byla většina
dosavadních poznání zničena. To vše se předpokládalo už dávno, ale nyní
je brzy na poslední konfrontaci mezi silami dobra a zla!
Kniha končí velmi smířlivými tóny s mnoha duchovními aspekty. Jak
vidíte naši budoucnost, budoucnost Země?
Myslím, že vstupujeme do kritické fáze vývoje člověka: krize kamkoli se
podíváte. Osobně jsem dostal nabídku přestěhovat se do zahraničí nebo do
velkého systému bunkrů, protože moje kontakty tvrdily, že občanská válka
nevyhnutelně přijde. Doufejme, že to tak není. Určitě ale dojde k velkým
změnám a brzy už nic nebude tak, jak jsme na to byli zvyklí. Technický
rozvoj bude pokračovat skokově a svoboda lidstva se ocitne v ohrožení.
Když čtete tento rozhovor, pochopíte, proč jde o tak citlivé téma! Ale já tady
nechci prozradit příliš mnoho, protože čtenář by si měl znovu vytvořit vlastní
úsudek! Věřím, že tato kniha vychází ve správný čas a možná způsobí
kontroverzi, ale lidé mají právo konečně znát celou pravdu!
(Ze zahraničních pramenů, kráceno a upraveno)

Co vás motivovalo k napsání této knihy?
V podstatě šlo o dvě události, tzv. „Whistleblowers“, které vedly k této knize. První byl
vnuk polsko–německého tlumočníka. Překládal pro starší vysoce postavené lidi,
například Willyho Brandta, hraběnku
Dönhoff nebo pana Kruppa a dobře tedy
znal poměry v těchto kruzích. Druhým byl
Ben Morgenstern, o němž jsem už psal
v knize Politicky nekorektní.
V knize je však uvedeno šestnáct informátorů ...
Ano. Počátečním impulsem byly tyto dva
kontakty, ale měl jsem i jiné. A tak jedna věc
vedla k druhé a mohl jsem v kombinaci
s existujícími informátory obsáhnout různorodá témata. Hovořil jsem například s plukovníkem Bundeswehru, který je zodpovědný za velké uprchlické centrum, nebo majitelem kliniky, který úspěšně léčí onkologické pacienty novými způsoby chemoterapie a další. Tato kniha pomáhá lidem
načerpat odvahu, aby se za žádných okolností nevzdávali a případné krize viděli jeko
startovací čáru k dalšímu plnohodnotnému
životu.
Jak dlouho jste na knize pracoval?
Celkem to bylo pět měsíců, některé kontakty
již existovaly, další jsem přidal během práce.
Kromě rozhovoru s Benem Morgensternem
jsem autorem všech ostatních. Za aktéry
jsem vyrazil do Německa, Švýcarska a Rakouska a najel asi osmnáct tisíc kilometrů.

S jakými výzvami jste se setkal, bránil
vám také někdo v práci?
Ohrožen nebo něco takového jsem rozhodně nebyl. Všechny rozhovory jsem zaznamenal na kazetě. Větší problém nastal, když
tři ze zpovídaných aktérů těsně před zahájením tisku knihy, zrušili svůj souhlas se
zveřejněním a chtěli po mně, abych je z rukopisu vyškrtl, protože dostali strach. Víme,
co se stalo s Julianem Assangem nebo
Edwardem Snowdenem. Sporné věci jsem
konzultoval s právníky a pom jejich
doporučení některé názvy v knize začernil,
nebo jsem přepsal určité popisy trestných
činů. Pak i ti tři, co zaváhali, souhlasili s uveřejněním rozhovoru s nimi. Ale stálo mě to
spoustu nervů...
Já se bránil tak, že jsem raději podrobnosti
o knize zveřejnil až v den jejího vydání. Chtěl
jsem se tím vyhnout možným represím
a tlaku, který by zkomplikoval distribuci.
Vzhledem k tomu, že dvě z mých knih byly
už zabaveny, vždycky se obávám toho nejhoršího.
Čeho třeba...?
Už dříve mi třeba za podivných okolností
zkolaboval na počítačí pevný disk a všechna
data byla zničena. Nebo se v den zahájení
tisku porouchala rotačka a opakovalo se to
i při dalším spuštění tiskového stroje. Jindy
mně kvůli výbušnému obsahu nechtěli vzít
knihu do prodeje. Tato kniha skutečně zažila
energické ataky. Někdo chtěl zjevně zabránit
tomu, aby se dostala ke čtenářům. Zradil,
zaprodal se..., tím mě častovali mnozí anonymní i konkrétní odpůrci.

Whistleblowing (z angličtiny doslova
hvízdání na píšťalku) je termín z přelomu 60. a 70. let 20. století, který
M. P. Miceli a J. P. Near v roce 1985
definovali jako označení pro případy,
kdy stávající nebo bývalý zaměstnanec
nějaké organizace – whistleblower, tedy
„ten, kdo hvízdá na píšťalku“ – upozorní
instituci nebo orgán oprávněný k prověření či zakročení na nelegitimní, neetické nebo nezákonné praktiky na pracovišti, které se dějí se souhlasem jeho
nadřízených a jdou proti veřejnému zájmu či ohrožují veřejnost, přičemž některé verze definice jsou navíc omezeny
podmínkou, že upozorňovatel jedná
v dobré víře a nesleduje vlastní prospěch a že situaci nelze vyřešit interními mechanismy. Podle MF Dnes se tak
označuje fenomén, kdy zaměstnanci
státní správy nebo velkých firem upozorní na trestné nebo podezřelé jednání, o kterém se dozvěděli jen díky
svému postavení a interním informacím. John Kiriakou whistleblowing (coby
právem definovaný termín) uvádí
„přinesení na světlo jakýkoli důkaz plýtvání, podvodu, zneužití [moci, vlivu, …],
nezákonného chování nebo hrozby vůči
veřejnému zdraví či bezpečnosti.“
Termín se týká případů, kdy je oznámení o závažné věci učiněno víceméně
nezištně příslušným úřadům nebo orgánům a oznamovatel přitom porušuje
loajalitu ke svým přímým nadřízeným či
vůbec ke svému zaměstnavateli, který
je za napadené jednání odpovědný,
čímž často riskuje ztrátu zaměstnání
nebo i bezpečí a klid své rodiny.
Wikipedie

Většina lidí bude překvapena, kolik
hrubosti a násilí se objeví, když na
někoho ukážete a popíšete jeho
skutky, jimiž by se ve slušné společnosti určitě nechlubil. Proto bych
i na tomto místě rád využil této příležitosti a dalším autorům a zasvěceným osobám dodal odvahy pro boj
proti nešvarům, které nás obklopují.
Pokud se setkají s útoky a překážkami, bude to hlavně z toho důvodu,
že jsou důležití! Kdyby nebyli, nikdo
by je nenapadal. Takové překážky
ukazují, jak jsou tvůrčí lidé nesmírně
důležití pro dosažení pozitivní změny na této planetě.
Které rozhovory vás překvapily – nebo dokonce šokovaly?
Ano, například rozhovor s členem mise „Lékaři bez hranic“. Hovoří
o tom, jak konflikt v Kongu a Rwandě naplánovaly americké
společnosti, které tam chtěly ovládnout těžbu vzácných surovin,
a také se jim to podařilo. Lidé, kteří na dotčených místech žili, stáli
v cestě těmto obřím firmám, takže museli odejít. Lékař to v rozhovoru detailně popisuje. Už jsem zvyklý na lecos, ale toto mě
opravdu šokovalo. Kniha je plná extrémně vzrušujících příběhů.
Připomenu třeba jenom muže ze švýcarské tajné služby, kterého
jsem vyzpovídal poblíž Lucernu. Bylo to také překvapující. Mluvil
o spolupráci Němců s ruskou carskou rodinou. To bylo pro mě až
dosud nové.
Konflikty v Kongu a Rwandě zůstaly v mé paměti. Ale bohužel
nejsou ojedinělé. Nejen v Africe, ale i v Asii a dalších částech světa
jjsou místa, kde miliony nevinných lidí – většinou domorodé národy
– jsou vyháněny ze svých tradičních bydlišť, aby ti bohatší z jiných
částí světa zde mohli těžit suroviny, nebo sem umístit výrobu
a využít levnou pracovní sílu. Musíte o tom přemýšlet. Je to tak
kruté, že se vám nedostávají slova.
Co ještě dalšího můžete předem říci o knize? Na co se mohou
čtenáři těšit?
V dřívějších knihách jsem spíše hovořil o duchovních záležitostech.
V té poslední se zaměřuji na politiku a ekonomiku, také kvůli
současné situaci s uprchlíky. A mluví v ní i několik zasvěcených
odborníků. Dále mladý hudebník a bývalý známý herec odhalí
zákulisí machinací ve filmovém průmyslu a možnostech manipulace
s hudebními nahrávkami a jejich hodnocením. Existují také alternativní léčebné metody a spousta volné energie. I o tom se dá velmi
zajímavě hovořit.
Po přečtení knihy určitě mnohý nabyde dojmu, že jde
o vaši nejlepší a možná nejdůležitější knihu. Souhlasíte?
Je to opravdu vzrušující. Kniha obsahuje informace, které mohou
zaujmout hodně lidí. Těším se na jejich reakce.
Máte vyhlédnuty další „informátory“?
Ano. Spousty rozhovorů už mám zpracovaných. Vyzpovídal jsem
policejní důstojníky, vojáky nebo zpravodajské agenty. V případě
invaze uprchlíků ukázala německá vláda, že nebere ohledy na
názor obyvatelstva. Proto ani my si je nemusíme brát. Tak to je!

Stefan Erdmann

Pro knihu Whistleblower jste udělal rozhovor s jihoafrickým
Benem Morgensternem, členem společenství illuminátů.
Dovíme se něco nového?
Spojení s ním stále existuje. Když Donald Trump vyhrál volby,
napsal jsem o něm Ben Morgensternovi a požádal jsem ho o názor.
Řekl, že Trumpa nevybraly „elity“ a že nemůže soudit, co z toho
vzejde. Byly jisté kruhy, které ho podporovaly – viz například
Goldman-Sachs. Několik manažerů společnosti za to obsadil do
svého týmu a uvolnil bankovní pravidla, která byla zavedena po
bankrotu společnosti Lehman.
Morgenstern ve svém rozhovoru v knize Whistleblower, vysvětluje,
proč ho vůbec nezajímá, kdo je prezidentem země a zda v zemi
vládne demokracie nebo komunismus či diktatura. Nejdůležitější
podle něho je, kdo ovládá světové zdroje. A to jsou skuteční páni
této planety a vždy mají své lidi na příslušných pozicích. A pokud
jedna z těch jejich „loutek" si myslí, že jde vlastní cestou, jako třeba
John F. Kennedy, nemůže dopadnout dobře. Trumpa by nyní mohl
potkat podobný osud, kdyby zašel příliš daleko – a především
změnil něco ve finančním systému.
(Ze zahraničních pramenů)
Jan van Helsing, vlastním jménem Jan Udo Holey, německý
autor, který své knihy publikuje ve vlastním vydavatelství Ama
Deus Verlag.
Od roku 1985 podnikal cesty po USA, Egyptě, Jižní Americe
a Asii, kde navazoval kontakty s lidmi z okruhu tajných služeb,
ale i z templářských a zednářských lóží a dalších skupin.
Získané poznatky publikoval v roce 1993 v knize o tajných spolcích – „Tajná společenství a jejich moc ve 20. století“ (Geheimgesellschaften und ihre Macht im 20. Jahrhundert). Kniha byla
velice populární, prodalo se na 100 tisíc exemplářů a byla
přeložená do osmi jazyků. Ve Švýcarsku a Německu byl však
její prodej kvůli údajnému podněcování k antisemitismu
zakázán. V roce 1995 bylo vydáno pokračování „Tajná
společenství 2 – rozhovor s Janem van Helsingem“ (Geheimgesellschaften 2 – Interview mit Jan van Helsing). Kniha opět
narazila na odpor německých a švýcarských úřadů. Další autorovy publikace se věnují různým historickým, konspiračním
a ezoterickým tématům.
Stefan Erdmann (nar. v roce 1966 v Hannoveru) zahájil
koncem osmdesátých let vlastní soukromý výzkum formou rozsáhlého šetření a několika výprav za poznáním původu a historie světového fenoménu pyramid. Sledoval také stopy
světové kultury stavitelů pyramid v před-dynastickém období,
o jejíž existenci byl přesvědčen. Středobodem jeho práce se od
počátku stala stavba pyramid ve starověkém Egyptě se
zaměřením na Velkou (=Cheopsovu =Chufuovu) pyramidu
v Gíze. Díky svému zkoumání v letech 2006/2007, prováděnému také s pomocí laboratorních analýz vzorků bahna
a hornin ve Freseniově institutu v Drážďanech, Erdmann
vědecky dokázal, že do dolní části Velké pyramidy přitékala
dlouhou dobu takzvaným Hérodotovým kanálem voda z Nilu.

