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Ruth Wariner

Skřípot štěrku
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Vyrůstala jsem mezi
mormony

Být dívkou a žít v mormonské komunitě spra-
vedlivých není žádný med ani tehdy, jste-li
vnučkou jejích zakladatelů a devětatřicátým
dítětem jejího vůdce. Autorčin dědeček a ba-
bička LeBaronovi založili stejnojmennou ko-
lonii na severomexickém venkově v roce
1944 a záhy se k nim připojily další polygam-
ní rodiny. Když byl v rámci mocenského boje
dívčin otec zavražděn, matka (autorka byla
jejím čtvrtým dítětem) se provdala za despo-
tu a surovce, který zneužíval dokonce i vlast-
ní děti. Po rodinné tragédii se jeho nevlastní
potomci odhodlali k odvážnému útěku do
Spojených států amerických, kde se autorka
usadila a šťastně provdala. Skřípot štěrku na
příjezdové cestě v LeBaron se pro ni stal
symbolem strastiplného dětství a života
s matkou, na niž dodnes vzpomíná s láskou. 
Každodenní život v chudé kolonii přibližuje 
s dětskou prostotou i dovedností vyzrálé spi-
sovatelky.

Brožovaná, 328 stran, 279 Kč, 
ISBN: 978-80-7553-151-3, EAN: 9788075531513

http://www.tridistri.cz/skripotsterku?ItemIdx=14Zakoupit můžete zde

„Haló,“ zašeptal. Stáhl mi pokrývku z hlavy. Nechala jsem oči pevně
zavřené. Zatřepal mi ramenem, jež vězelo v růžové bavlněné noční
košilce. „Co je to s tebou?“ ptal se. Znělo to, jako by se šklebil,
pobavený mým strachem. „Vyděsils’ mě,“ odpověděla jsem ve snaze
promluvit pokud možno jako velká statečná holka. „Neboj se.
Neublížím ti.“ Jeho hluboký, něžný a klidný hlas zněl chlácholivě. „Jen
jsem ti chtěl dát dobrou noc, než si půjdu lehnout.“ Nebyla jsem tak
malá, abych nevěděla, že „neublížím ti“ může znamenat pravý opak.
Představila jsem si, že uteču do bezpečí, přeskočím okraj palandy,
proběhnu chodbou a vyběhnu ven do noci. Místo toho jsem v naději,
že Lane odejde, zašeptala: „Myslím, že vzbudíš Árona.“ Lane mě
ignoroval. Sklonil neoholenou tvář nad lůžkem a přiblížil ji k mému
obličeji. Pevně jsem stiskla rty a zadržela dech. Z mého odporu vůči
polibkům udělal jakousi hru. Když jsem vzdorovala, poprosil
o políbení a pak se mě pokusil políbit znovu a celý postup opakoval,
dokud jsem ho nepolíbila sama. „Nejseš moc vstřícná,“ opět mě
políbil na zavřená ústa. „Nejsi ráda, že mě vidíš?“ Cítila jsem, jak se
prošívaná deka pohybuje a jak podél jejího okraje šmátrají prsty,
dokud se nedotkly mých holých zad. Byl červenec, z teplých přikrývek
se mi točila hlava. Lane se sklonil, aby mě opět políbil. Když tak učinil,
cítila jsem, jak mi jeho prsty pronikají pod košilku, dokud nenašly moje
prsa. Zhluboka se nadechl. „Teď je to hezký.“ „Nech mě na pokoji,“ za-

šeptala jsem. Chtělo se mi plivnout mu do tváře a s křikem utéct
k mámě do pokoje. „Vypadá to, že budeš brzo potřebovat pod-
prsenku,“ pravil nevšímavě a hladil mi prsa od jedné bradavky
k druhé. „Nech mě na pokoji,“ uchopila jsem ho za malíček a odtáhla
ho zpod košilky. Zdálo se, že ho můj odpor vzrušil. Vysmekl se mi
a zase vklouzl zpátky. „Nelíbí se mi to, Lane.“
„Možná se ti to nelíbí teď, ale až se vdáš, bude ti příjemný, když se tě
tam manžel bude dotýkat,“ šeptal. „Měli bysme to procvičovat, abys
věděla, jak na to. Budeš ráda, když se tě bude dotýkat i tadyhle,“
vysvětloval, sáhl doleji, nadzdvihl mi noční úbor a sáhl do kalhotek.
Z kůže mu vanul jakýsi měděný pach, jako by celý den potil jen samé
penny. Když mi zamířil mezi nohy, struhadlovité prsty mě poškrábaly.
„Není to příjemný?“ „Ne!“ vykřikla jsem polohlasem a slzy se mi kou-
lely po tvářích. „Chci, abys mě nechal na pokoji!“ vzepřela jsem se
proti chlupatému předloktí, zoufale jsem se snažila osvobodit. Lůžko
zavrzalo. „Hele, klid,“ napomenul mě, náhle nervózní, že by mohl být
odhalen. „Uděláš, co ti povím. Budeš hodná holčička. Pomůže ti to
uvolnit se.“ Měla jsem pocit, že se následující minuty táhly jako celé
hodiny. Lane mi nechal ruku mezi nohama, ale vnímala jsem jen to, jak
mi rychle buší srdce. Když už jsem to nakonec nemohla vydržet, řekla
jsem: „Půjdu to říct mámě.“ Trefila jsem do černého. Lane se náhle
probral z transu a vytáhl ruku zpod přikrývek. „Ne. Nesmíš, Rútičko... 

Rozhovor s autorkou 
na následujících stranách
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Váš otec zemřel, když jste
byla dítě, a matka se pak
stala druhou manželkou ji-
ného muže v kolonii Le-
Baron v Mexiku. Jak jste tam
žili?

Byli jsme chudí, protože můj
nevlastní otec Lane nemohl
sehnat práci, která by vynesla
alespoň na zaplacení poplat-
ků. Žili jsme na podpoře, kte-
rou brala máma, protože úřed-
ně byla stále svobodná. Mno-
hoženství bylo v Mexiku samo-
zřejmě nezákonné.
Náš dům byl zchátralý, zamo-
řený štíry. Chyběla  vnitřní in-
stalace, neměli jsme ani ku-
chyňský dřez. Nebyla do něj
zavedena elektřina. Moje mat-
ka byla pořád  těhotná, nebo
se zotavovala z porodu. Spala
jsem na posteli se svou starší
sestrou Audrey, která byla těž-
ce zdravotně postižená. 

Když vám bylo šest let, začal
váš nevlastní otec matku bít,
protože měl pocit, že zpo-
chybňuje  jeho autoritu. Byl
to počátek problémů v ro-
dině?

Já se Lanea vždycky bála. Byl
hrubý a měl prchlivou povahu.
Mlátil nás po hlavě a když se
zdržoval doma, nebyli  jsme si
před ním nikdy jistí. Cítila jsem

se bezmocná a stejně tak
mí sourozenci. Děti nemě-
ly mnoho práv a dívky už
vůbec žádné. Když si v Le-
Baron dovolily ženy na
něco stěžovat, čekalo je
jen brutální bití...  Sílilo ve
mně uvědomění, že žijeme
s šelmou, která by měla
být hlavou naší rodiny.

Kdy jste si začala uvědo-
movat, že ne všechny ro-
diny byly jako je ta vaše?

Měla jsem silný vztah se
svými prarodiči v Kalifornii.
Nějakou dobu jsme s nimi
žili.  Všimla jsem si, že lidé
mimo církev jsou šťastní 
a vedou spokojený rodinný
život, který mi chyběl... 

Kolik vám bylo let, když
vás váš nevlastní otec
začal pohlavně zneuží-
vat?

Bylo mi osm. Řekla jsem
to mámě. Lane se omluvil
a slíbil, že už to nikdy  ne-
bude dělat. Ale nedodržel
to. Asi za rok a půl jsem 
o tom znovu pověděla má-
mě. Vzpomínám si, že
jsem se strašně styděla, a moje máma vypadala tak unavená 
a nešťastná. Ale když jsem zjistila, že zneužívá i mé další
sourozence a že se na tom podílejí i někteří další příbuzní, nemohla
jsem mlčet. Bylo mi tehdy asi tak deset.

Ruth Wariner prožila dětství
v děsivé bídě v polygamní
kolonii v Mexiku. Zneužíval ji
její nevlastní otec. V patnác-
ti letech uprchla za svobo-
dou. Svůj mučivý příběh si
znovu prožila při psaní knihy
Skřípot štěrku. V tomto roz-
hovoru se Ruth mimo jiné
svěřuje s tím,  proč nemohla
přestat bojovat, dokud ona 
a její sourozenci nebyli v bez-
pečí.

Matka s otcem v jejich svatební
den v roce 1965. Byla to jeho 
5. žena a já 39. dítě.

1972: Tento snímek byl pořízen
nedlouho po tom, co byl můj otec 
na příkaz svého bratra v průběhu
boje o moc v církvi zavražděn.

1975: Otčím Lane s mou matkou 
v jejich svatební den. Byla to jeho
druhá manželka, později si vzal další
dvě. Spolu měli šest dětí.

Jsem vděčná 
za své vzdělání...
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Proč vaše máma neudělala
něco, aby ho zastavila?

Byla bezmocná. Nemohla mě
chránit, protože nedokázala
ochránit ani sama sebe.

Jak reagovali ostatní lidé 
v LeBaron, když zjistili, jaký
je Lane člověk?

Mnoho lidí ho bránilo, ale na-
konec byl postaven před soud.
Nicméně se nakonec všechno
obrátilo stejně proti mně. Lane
i rodina se na mě zlobili, jako
bych udělala něco špatně... 
Podle mých zkušeností mají
lidé tendenci přimhouřit oči
před sexuálním zneužíváním,
protože muži jsou považováni
za tvory nadřazené ženám..

Už jste byla schopna své matce odpustit? 

Upřímně, stále se ve mně občas probudí smíšené pocity. Část mého
já nechápe, proč s takovým člověkem byla, jak si to dokázala zdů-
vodnit. Když jsem o mámě psala, uvědomila jsem si, že za tím vším
u ní stojí nedostatek víry sama v sebe. V ten moment jsem po-
střehla, že některé povahové rysy mám po ní. A toto poznání mi
pomohlo se s nimi v životě vypořádat. A díky tomu jsem jí vlastně
mohla i odpustit.  

Jaké to bylo pečovat o mladší sourozence?

Přibližně jednou za osmnáct měsíců se u nás narodilo dítě. Musela
jsem pomáhat a vynechala tak hodně školy. V učení jsem byla pořád
pozadu... 

Jak jste se jako dítě vyrovnávala se soustavným zněužíváním?

Snažila jsem se unikat do své vlastní mysli. Strávila jsem hodně
času sněním ... ale ani ve snu jsem se nedokázala dostat mimo
LeBaron.

Jak se vám podařilo utéci?

Jedna z manželek Lanea také plánovala útěk a dohodly jsme se, že
si pomůžeme. Mí bratři Matt a Aaron již žili v Kalifornii. LeBaron jsme
opustily v noci. Po celou cestu na hranice jsme měly strach, že nás
Lane nebo někdo z jeho příbuzných chytí. Ale všechno dobře
dopadlo a šťastně jsme se dostaly k babičce. 

Jaké to bylo, přizpůsobit se životu mimo kolonii?

Bylo to těžké. Začala jsem jsem znovu chodit do školy. Po jejím
dokončení jsem našla práci v kanceláři za 6,75 $ za hodinu. Bylo mi
to v podstatě jedno. Šlo mi o to přežít a zůstat spolu. Když mi bylo
jednadvacet, uvědomila jsem si že nechci zůstat chudá a přihlásila
se na Community College, kterou jsem úspěšně absolvovala. 
V devětadvaceti jsem začala učit na vyšší střední škole.

Máte někdy chuť vrátit se do LeBaron?

Byla jsem tam třikrát, a to mi stačí. Je to pro mě traumatizující.

Jak se vám dnes daří?

Trvalo to roky, než jsem byla schopna pochopit sama sebe, naučit
se o sebe postarat. Jsem vděčná za své vzdělání, protože díky tomu
jsem schopná odpovídat na otázky, které přede mě klade život. Když
jsem opustila kolonii LeBaron, neměla jsem tušení, že někdy dokážu
uspořádat svůj život tak, jak ho mám nyní.  

(Ze zahraničních pramenů)

Psaní knihy bylo součástí mého procesu
odpuštění. Zvládla jsem to, když jsem 
i tam dokázala najít šťastné chvilky... 

1989: Vánoce u babičky dva roky po tom, co jsme utekli z LeBaron.
Jsem zcela vlevo.

1980: Lane mě začal zneužívat 
v mých osmi letech. Trvalo to asi
do třinácti...

2009: Můj svatební den. Se sestrami Holly, Elenou a Leah.



Autor Nesmrtelné túry do Compostely (Prostor 2015) se
v této knize ohlíží za zákrutami vlastního života a zachy-
cuje je se stejným vtipem, uměním zkratky a neokázalou
hloubkou. Nahlédneme do pozadí fakultní medicíny 
i akademické politologie, humanitárních aktivit i vojen-
ských misí OSN, nemocničního provozu i kabinetní poli-
tiky, literární branže i vrcholné diplomacie. Rufin ale
nepředkládá reportáž ani autobiografii, nýbrž mozaiku
výjevů a zkušeností propojených jeho sebeironií a svě-
žestí jeho jazyka. Svou životní cestou, která ho zcela
doslova zavedla do chýší i paláců a na mnoho dalších
významných i zvláštních míst, Rufin prochází tak trochu
jako šibal z pikareskního románu – ovšem šibal, který
současně patří mezi nejvýznamnější postavy světového
humanitárního hnutí. Vážnost, kterou za jeho historkami
nakonec tušíme, je o to působivější.

Překladatel: Martin Pokorný

Brožovaná, 264 stran, 297 Kč, 
ISBN: 978-80-7260-343-5

http://www.eprostor.com/cz/katalog-titulu/s-leopardem-v-patach.aspx

Jean-Christophe Rufin (1952), hlavní profesí neu-
rolog, dlouhá léta patřil do nejužšího vedení Lékařů
bez hranic a posléze tři roky řídil organizaci Action
contre la faim. Působil jako francouzský velvy-
slanec v Senegalu a v Gambii a roku 2008 byl 
zvolen do Académie Française, nejprestižnější
francouzské instituce s fixním počtem čtyřiceti
členů. Je autorem esejistických knih o otázkách hu-
manitárního hnutí a mezinárodní politiky, ale u širší
francouzské veřejnosti se proslavil především jako
romanopisec: v roce 1997 obdržel Goncourtovu
cenu za prvotinu, v roce 2001 „plnoprávnou“
Goncourtovu cenu (tj. nejvýznamnější fran-
couzskou literární cenu), v roce 1997 Prix Méditer-
ranée ad.

Jean-Christophe Rufin
S LEOPARDEM
V PATÁCH

Zápisky lékaře nomáda

Zakoupit můžete zde

Ukázka z knihy na další straně
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Musel jsem vypadat
obzvlášť ztraceně, pro-
tože na Kennedyho le-
tišti se mě ze sympatií
nebo ze soucitu ujala
ruso vlasá dívka a na-
bídla se mi za průvod-
kyni. Byla to Američanka 
a vracela se z Francie,
kde psala disertaci na
literární téma: název zněl
„Slézová barva u  Prou-
sta“. Připadalo mi to jako
vzrušující volba, vzdá-
lená lékařskému su-
chopáru, ke kterému
jsem byl do té doby
odsouzen. Jak každý ví,
je běžné, že cestování
člověka zbaví zábran 

a navádí ho ke smělosti, jíž by se doma neopovážil. 
Z obav jsem načerpal energii nutnou k tomu, abych
zvítězil nad ostychem. V taxíku jsme se objali. Když
jsme dorazili k dívce
domů, utíkali jsme až
do pokoje. S překvape-
ním jsem zjistil, že mla-
dá excentrička nevlast-
ní postel a spí na ovčím
rounu, rozloženém na
podlaze. Podobnými
detaily lze poměřit, jak
plyne čas. Dnes bych
už zcela jistě nedoká-
zal potlačit odpor k za-
špiněné ovčí kůži 
a snášet všechny
snadno představitelné
nepříjemnosti, jež sou-
visejí s indiskrétní přítomností zvířecích chlupů přesně
ve chvíli, kdy na ně toužíte zapomenout. Tehdy jsem se
ale od podobných mrzutostí dokázal odpoutat a vychut-
návat si rozkoše, v nichž se pižmové vůně rusovlásky
mísily se zatuchlým pachem srsti. Když se novou
přítelkyni podařilo přimět, aby mluvila i o něčem jiném
než o slézové u Prousta, vycházelo najevo, že je rezer-
vovaná, efektivní a pozoruhodná. Vštípila mi základní
pravidla nutná k přežití v tehdejším New Yorku. Navštívili
jsme několik jejích přátel, vždy uzamčených na dva zá-
pady v bytových pevnostech. A pak mě  v určené datum
doprovodila na všeobecné zakládací shromáždění aso-
ciace jménem Lékaři bez hranic USA. Schůze se ko-
nala v aule, jež měla tvar amfiteátru. Chytře jsem si sedl
nahoru a do blízkosti východu. Zakladatel asociace

promítl několik diapozitivů z misí francouzské MSF,
stručně představil zásady hnutí a po žádal o potlesk pro
právníky, kteří obsadili nejvyšší příčky a bez kterých se
věc samozřejmě nemohla obejít. Nakonec slavnostně
vyhlásil, že tímto v daný den  a na daném místě vzniká
sdružení Lékaři bez hranic USA. Američané vždycky
vědí, jak obdařit kolektivní moment historickým vý-
znamem, a tady se jim to znovu podařilo.
Upřímně dojatí přítomní obtížně zadržovali slzy. Po
chvilce uchváceného ticha se amfiteátrem rozhlaholil
potlesk. Kouzlu okamžiku jsem se poddal i já – a tím
rozrušenější jsem byl, když mi došlo, proč se schůze
účastním. Moje vnitřní zmatky dosáhly vrcholu při
pohledu na to, jak na zakladatelovu výzvu prostředkem
auly sestupuje člověk, kterého jsem předtím v životě
neviděl a který byl uveden jako „vyslanec Lékařů bez
hranic z Paříže“. Dotyčný vystoupal na tribunu, pogra-
tuloval hostiteli a oznámil, že nové iniciativě přináší ab-
solutní podporu asociace Lékaři bez hranic. Několikrát
odkázal na Bernarda Kouchnera a já pochopil, že se
jedná o Kouchnerova přítele, jednoho z těch, kdo byli
onoho slavného ve-čera a přímo před mýma očima zah-
náni do opozice. Když emisar za provolávání slávy řeč

skončil, zakladatel se
otázal, zda ještě ně-
kdo má nějaké otázky
nebo poznámky. 
Přihlásil jsem se roz-
třeseným prstíkem,
naposledy stiskl steh-
no své milé a krok po
kroku sešel po scho-
dišti auly s neko-
nečným steskem
gladiátora, který se
chystá umřít v roz-
puku jara. Uveden 
k tribuně usměvavým
zakladatelem, který

neměl sebemenší tušení, co ho čeká, rozložil jsem
připravený kus papíru a francouzsky – abych získal čas
a také příležitost k úniku – jsem přečetl text připravený
Leninem. „Toto shromáždění je protiprávní. Asociace
Lékaři bez hranic jakožto celosvětový vlastník dané
značky odmítá její využití osobami přítomnými na této
schůzi. Sáhneme ke všem nutným právním nástrojům
proti každému, kdo by se pokusil neoprávněně využít
našeho pojmenování…“ atd. Předčítání skončilo mrtvým
tichem. Můj předpoklad se splnil a chvíli trvalo, než pu-
blikem od úst k ústům přeběhl překlad z francouzštiny.
Jediný, kdo všechno pochopil okamžitě, byl onen Kou-
chnerův přítel a v momentě, kdy jsem hodlal zmizet, mi
odřízl únikovou cestu. Zavládl chaos. Zakladatel mě
dostihl a chytil mě pod krkem... 

Zakoupit můžete zde



Více na další straně
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Kniha věnovaná dílu Williama Shakespeara představí 
v chronologickém pořadí dvanáct jeho dramat (Kupec
benátský, Jak se vám líbí, Mnoho povyku pro nic, Romeo
a Julie, Sen noci svatojánské, Večer tříkrálový, Zkrocení
zlé ženy, Hamlet, Král Lear, Mackbeth, Othello a Bouře) 
a přiblíží i jejich inspirační zdroje i okolnosti jejich vzni-
ku. Každá ze Shakespearových divadelních her je dopl-
něna vstupy věnovanými vnějším projevům doby – např.
renesanční módě, architektuře, italské literatuře, ces-
tám Angličanů na jih, vztahu starého kontinentu ke
koloniím – a historickým souvislostem. Životem a dílem
geniálního dramatika provázejí kromě textů bohaté ilus-
trace Renáty Fučíkové. 
Kniha vychází s podporou Ministerstva kultury ČR.
Vázaná, formát: 160x300 mm, 208 stran, 398 Kč, 
EAN 788074297403

http://www.ivysehrad.cz/kniha/shakespeare/
Zakoupit můžete zde

Převyprávěla, úvodem
a tematickými

exkurzy doplnila 
a ilustrovala 

Renáta Fučíková

Ze křtu knihy v pražské Viole, 26. 1. 2017
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V květnu 832 míří k chalífovi do Bagdádu císařské
poselstvo, které má vyjednat mír na východních hran-
icích byzantské říše. V kapadocké Kaisareji, která je
poslední zastávkou delegace před hranicemi, to vře.
Arabové chystají povstání, mniši jsou vesměs
heretickými uctívači ikon, obchodníci s bílým masem
kradou dívky, aby je mohli prodat na trzích s otroky 
v Sýrii. Zdá se, že správce nemá město pod kontrolou,
a tak, když dojde k děsivé vraždě třináctileté dcery
místního soudce, požádá o pomoc císařského vyslance
Leona. Leon do té doby žil klidným životem vysoce
postaveného státního úředníka a samotářského
starého mládence. Jeho koníčkem je četba antických
milostných románů a hra na loutnu. Mezi kaisarejskými
kasárnami, nálevnami a nevěstinci se ocitne nejen
tváří v tvář zločinům, s nimiž se dosud nesetkal, ale
také ztracenému příteli z minulosti.

Ebenová loutna je prvním svazkem volné trilogie historických detektivek z pera
Panagiotise Agapitose, byzantologa a spisovatele, jehož dílo si nejen v Řecku
získává rostoucí oblibu. Autorovi se podařilo vytvořit napínavý detektivní příběh,
a zároveň poutavě přiblížit dobu a kulturu byzantské říše, která jsou dnes známé
spíše užšímu okruhu odborníků. Hlavní postava byzantského hodnostáře Leona
vystupuje i v dal-ších dvou dílech trilogie nazvaných Smaltová Medúza a Měděné
oko.

Z řeckého originálu přeložila Markéta Kulhánková
První vydání, vázaná kniha, 280 stran, 288 Kč

http://www.ivysehrad.cz/kniha/ebenova-loutna/

Zakoupit můžete zde

Přední řecký
historik 

Panagiotis Agapitos 
vykreslil živý portrét
Byzancie 9. století. 

A okořenil ho
zločiny!
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Populární řecký historik Panagiotis
Agapitos hovoří o své beletristické
prvotině jako o „byzantském příbě-
hu s tajemstvím“ a z této charak-
teristiky také udělal podtitul celé –
dnes už – trilogie. Práci na Ebenové
loutně, o jejímž hrdinovi i prostředí
měl ihned jasnou představu, věno-
val celých 12 let. 
K žánru historické detektivky Aga-
pitose přivedlo dílo nizozemského
orientalisty a spisovatele Roberta
van Gulika, který se proslavil
kriminálními příběhy o soudci Ti ze
staré Číny přelomu 7. a 8. století.

Van Gulikovi ovšem na začátku pomohly historické povídky o legen-
dárním vyšetřovateli. Agapitos svěřil hlavního hrdinu Leona jen své
fantazii.
Tento diplomat je vysokým hodnostářem byzantského císařského
dvora. Má značné pravomoci v oblasti soudnictví a zákonodárství.
Avšak výsadní postavení  mu vyšetřování také komplikuje. Autor ho
tedy posílá do podsvětí za obchodníky s bílým masem v převleku. 
Postavu Leona si čtenář záhy oblíbí pro jeho svéráznost: sarkastický
starý mládenec posedlý hygienou se příliš nehrne do plnění úkolů, raději by se v ústraní oddával hře
na loutnu. Podobně jako v Ecově Jménu růže doprovází Viléma z Baskervillu jeho žák Adsonu, má Leon
svého Fotia. Agapitosovi se prostřednictvím svých hrdinů daří předat čtenáři výsledky své badatelské
práce. Do příběhu zaplétá skutečné historické postavy, události i literární díla. „Mým cílem bylo napsat
lepší knihy o historii než ty, ze kterých jsme se učili ve škole a které mi připadaly neuvěřitelně nudné.
Místo nich jsem nakonec napsal romány,“ vysvětluje  Agapitos. 

eon požádal Fotia, aby mu pomohl z pláště, a odložil jej
na stůl u stěny. Pod vysokými okny stáli nehybně a beze
slova vojáci a dva pastevci. Šikmé ranní světlo do míst-
nosti dopadalo se stále stejnou nenápadnou silou. Leon
poklekl před nosítka a vyhrnul si rukávy košile. Pokynul
Fotiovi, ať poklekne vedle něj.
Pohlédl na Eufrosynu. Její obličej byl zčernalý a černé

oči vypoulené. 
Na pravém spánku byla patrná velká podlitina. Leon si všiml
také dvou zčervenalých pruhů okolo dívčina krku a ukázal je
Nikeforovi. Začal odlupovat z ušpiněné pokožky zaschlé
kousky bláta a mrtvolu ohledávat, ale jen co se dotkl vy-
chladlého těla, naskočila mu husí kůže. I okolo zápěstí měla
červené pruhy podobné těm na krku, ale zde byla kůže
rozedřená a zkrvavená. Bylo mu jasné, co musí udělat.
Přemohl se, uchopil pravou nohu mrtvoly a lehce ji přitáhl 
k sobě. Vnitřní strana stehen až ke stydkým partiím byla
pokryta krví. Zhluboka se nadechl a narovnal se.
„Otočíme ji na břicho,“ řekl Fotiovi, jak nejklidněji dokázal.
Stratégovi, zjevně pohnutému pohledem na zkrvavené dívčí
tělo, se proti vlastní vůli znovu vybavil obraz jeho mrtvého
syna, když jej našli uprostřed keřů v horách, uvláčeného 
a rozdupaného vlastním koněm. Celý náš život je úzkou
pěšinou vedoucí do brá¬ny smrti, pomyslel si a jeho tvář se
zasmušila.
Leon s Fotiem otočili Eufrosyninu mrtvolu a Leon si ji prohlížel
s neodbytným pocitem studu za takové necudné zacházení.
Na kůži nebyly patrné modřiny ani jiné zhmožděniny. Přes
celá dříve krásná záda i oblé hýždě se táhly krvavé šrámy.

Červené pruhy okolo krku a zápěstí byly patrné i zezadu. Leon
zvedl levou nohu mrtvoly. I zde krev pokrývala stehna a řitní
otvor. Udělalo se mu nevolno. Jen stěží zadržel hněvivé
zaklení. Fotios otočil hlavu ke zdi a zakryl si obličej rukama.
„Je jasné, že ji bičovali,“ řekl trpce stratég. „Rány způsobil
tenký kožený bičík, jaké obvykle používají jezdci ve vojsku na
své koně.“
„Jak zvláštní, když se pro zločin i trest užívají stejné
prostředky,“ poznamenal Leon. „Někde jsem četl, že ctnost 
a nectnost jsou vzájemně spojeny. Ta druhá je pokřiveným
obrazem té první v zrcadle duše.“ Odmlčel se a pak požádal
svého mladého sekretáře, aby mu pomohl otočit tělo zase na
záda.
Fotios otočil pomalu hlavu. Byl bledý jako stěna a vypadal
nezdravě, snažil se však ovládat. Chytili dívku a opatrně ji
obrátili. Leon jí zatlačil oči, přetáhl přes mrtvolu pestrou látku,
pokřižoval se a povstal. ...

Zakoupit můžete zde

V historickém 
detektivním románu

Ebenová loutna
se nám poprvé

představuje 
starověký

vyšetřovatel Leon,  
čtenář milostných

románů a hráč 
na loutnu

Panagiotis Agapitos (1959)
je profesorem byzantské

filologie na Kyperské
univerzitě. Znalost reálií i

byzantských a středověkých
textů skvěle využil ve své

historické detektivce, která
mu přinesla silný a trvalý
zájem čtenářů.  Ebenovou

loutnu, vydanou v roce
2003, následovaly tituly Měděné oko (2006) 
a Smaltová Medúza (2009). Nakladatelství

Vyšehrad postupně vydá celou trilogii.http://www.ivysehrad.cz/kniha/ebenova-loutna/
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Raymond Smullyan
DÁMA S TYGŘÍKEM
Světově proslulý filozof, kouzelník, matematik a logik
Raymond Smullyan je dobře znám i u nás mimo jiné svými
logickými šarádami o poctivcích a padouších, díky nimž
dokázal přiblížit širokému publiku tak hluboký koncept,
jakým jsou slavné Gödelovy věty. Dáma s tygříkem je
jednou ze Smullyanových klasických pokladnic logických
úloh, které čtenáři poskytují oslnivě nový náhled na matem-
atickou logiku a do nového světla staví i zdánlivě
jednoduché pojmy, jako je pravda nebo důkaz. V devatenác-
ti kapitolách se text vyvíjí od jednoduchých hádanek a me-
tahádanek až k složitějším paradoxům týkajících se
pravděpodobnosti, času a změny. Na konci knihy sledujeme
se zatajeným dechem inspektora Craiga ze Scotland Yardu,
který musí vyřešit zapeklitou záhadu, aby odvrátil hrozící katastrofu. Smullyan i v této
knize prokazuje, že je nedostižným mistrem překladu hlubokých myšlenek do
jednoduchých příběhů a hádanek, k jejichž pochopení čtenář nepotřebuje žádné
matematické vzdělání, stačí mu pouze trpělivost a chuť se něco zajímavého dozvědět.

Překlad: Luboš Pick
Vázaná, 232 stran, 298 Kč, EAN: 9788073637019

Knihu připravujeme ve spolupráci s nakladatelstvím Dokořán.

Plánovaný termín vydání: 14. 2. 2017

http://www.kosmas.cz/knihy/218725/dama-s-tygrikem/Zakoupit můžete zde

Rozhovor s autorem na následující straně
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Prosím vás, popište čtenářům sám sebe.

Jsem bytost pověřená vytvořit na zemi mnoho
krásných a zajímavých věcí.  Ať už je to v ma-
tematice, hudbě, fotografování, filozofii, litera-
ture a podobně. Obecně by se to dalo říct –
dělat práci, kterou budu ostatním prospěšný!

Jak jste se dostal k tvorbě knih, obsahu-
jících logické hádanky? 

Bylo to tak nějak náhodou. Editor, Oscar Collier z Prentice
Hall, se zeptal mého někdejšího studenta, nyní profesora
Melvina Fittinga, zda by nechtěl něco
takového napsat.  Melvin navrhl, že by to
byla práce spíš pro mě, a já souhlasil. 
Když vyšla první kniha, napsal Martin
Gardner, že je to sbírka „nejoriginálněj-
ších, nejhlubších a nejhumornějších logic-
kých a matematických problémů, která
kdy byla napsána.“ A tak jsem pokračoval
a přidal mnoho dalších témat – čínskou
filozofii, teologii, eseje, příběhy (Král
Artuš) atd. Na Amazonu lze najít dvacet
šest mých knih.

Čeho chcete těmito knihami dosáh-
nout? 

Moje hádanky jsou především navrženy tak, aby seznámily
běžného čtenáře s výsledky matematické logiky. Hlavní
cílovou skupinou je pro mě široká veřejnost.

Které matematické a logické problémy jsou nejzají-
mavější pro vás?

Nejvíc mě zajímají takové problémy, jež jsou závislé na
existenci vět, které nemohou být buď prokázaly, nebo
vyvráceny ani těmi nejkomplexnějšími systémy, které dosud
znám.

Koho považujete za své vzory v matematice, hudbě 
a magii?

V matematice je to určitě dílo největšího logika na světě –
Kurta Gödela, který jako první formuloval „větu o neúpl-
nosti.“ Hodně se věnuji tomu, aby široká veřejnost pochopi-
la tento  pozoruhodný objev. Co se týče mých hudebních
vzorů, jde o klasiky Bacha, Scarlattiho, Mozarta, Beetho-
vena, Schuberta a Chopina. Mezi vědeckými skeptiky jsou
mí hrdinové James Randi a David Blaine.

Uvědomuji si, že vaše původní vášní byla hudba. Zdá
se, že jste se vrátil ke své „první lásce“... 

Jsem členem Piano Society. Jde o skvělou mezinárodní
organizaci na internetu. Amatérští i profesionální klavíristé

mohou své nahrávky umístit na YouTube a pak si je odtud
vzájemně zdarma stahovat. Úroveň hry je pozoruhodně
vysoká! Někteří jsou skutečně vynikající a poslechnout si je,
nabízí opravdu mimořádný zážitek. Nedávno jsem si

uvědomil, že pro svůj další umělecký růst
potřebují finanční prostředky. Napsal jsem
knihu o pianistech společnosti, v níž líčím
jejich životy, přibližuji jejich pohledy na
hudbu a umění vůbec. Autorská práva
jsem věnoval společnosti, a tak může di-
sponovat penězi za prodané výtisky.
Kniha vypadá skvěle. A to i díky grafické
úpravě fyzika a klavíristy doktora Petera
Bisphama, který také navrhl přebal, kam
zakomponoval krásnou fotografii pianisty
a malíře Julia Froschhammera, o němž se
v knize také píše.  

Náš rozhovor by nebyl úplný, kdybych vás nepožádal 
o některý z vašich vtipů. 

Bude mi potěšením. Tak třeba tento: 

Rozmlouval Shelley Kronzek

V Irsku šel muž do baru a objednal si tři piva.
Opakovalo se to noc co noc a vždy si nechal přinést
tři půllitry najednou. Jednou se ho barman zeptal,
proč si vždycky objednává tři, když u stolu sedí sám.
A muž odpověděl, že má dva bratry, jeden žije 
v Americe a druhý v Austrálii. Společně se dohodli,
že pokaždé, když jeden z nich bude pít pivo, měl by
objednat další dva půllitry i pro bratry. Tak to pokra-
čovalo noc co noc po dobu několika měsíců, až si
toho všimlo i mnoho zákazníků. Jednou, k úžasu 
a lítosti všech, muž objednal jen dvě piva. Jeden ze
spolustolovníků se zvedl a se smutným výrazem 
v tváři mu šel vyslovit svou soustrast nad úmrtím
jednoho z bratrů. K jeho překvapení mu onen stam-
gast odpověděl, že jeho bratři jsou naživu a vede se
jim dobře. „A proč jste si objednal jen dvě piva?“
„Rozhodl jsem se přestat pít."

Raymond Smullyan:
Pracuji, abych
byl prospěšný

ostatním...!
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Zelenohnědé duhov-
ky se vpily do mo-
drých a intenzivní
pohled muže a ženy

zhutněl. Pak se k so-
bě ti dva začali při-

bližovat – pomalými, skoro línými
kroky. 
Natáhl ruku.
Ona mu podala svou.
Sevřel její prsty, lehce a přesto
pevně. Zvedl je k ústům a políbil.
Pak drobnou ručku otočil a vtiskl
polibek do dlaně tvořící polorozvité
růžové poupě. Stáli před světlejším
obdélníkem okna zvýrazňujícího
jejich siluety: něžný obraz lásky a ci-
tů, jež z milenců vyzařovaly skoro
stejně, jako by v sobě měli tajemný
zdroj světla.
Vzhlížela k němu s oddaností, 
a když si ji přitáhl blíž, nekladla se-
bemenší odpor. Naopak, zcela
přirozeně se přivinula do jeho
náruče a složila hlavu na nahou
hruď. Jeho ruce, silné, svalnaté 
a šlachovité, se s téměř nábožnou
úctou dotkly zlatě ozářených ramen.
Prsty putovaly po hladké kůži naho-
ru a pohladily linii čelisti. 
Pak se sklonil a jeho rty splynuly 
s jejími, maličko pootevřenými 
a šťavnatými jako dvě jahody. 
Polibek se prohloubil a zažehl vá-
šeň. Obratné ruce láskyplně stáhly
ramínka noční košile, až měkká
látka sjela a odhalila křivku plných
ňader. 
Zavzdychala a mimoděk pohnula
boky. Tenká košilka sklouzla, dopad-
la na zem a utvořila sněhový květ 
u jejích kotníků. 
„Miluju tě… lásko moje,“ zachraptěl
tak tiše, že to mohla považovat za
pouhé zachvění vzduchu.
„A já tebe… už navždycky…“ hlesla
dýchavičně. Byla omámená city 
i touhou, jež ji celou prostupovaly 
a naplňovaly tak, že mohla každou

chvílí vybuchnout a změnit se 
v mlhavý obláček. 
„Jsi můj poklad, víš to? Moje slad-
ká malá víla…“ šeptl a ruce 
s dlouhými prsty sjely po štíhlých
zádech až k uzounkému pasu, 
a pak ještě níž. Dotkly se ladně
tvarovaného zadečku, polaskaly ho
a vrátily se zas zpátky. 
Ty její se sunuly nahoru přes
houštinu chlupů na hrudníku, tvrdé
bradavky a klíční kosti, až uchopily
silnou bradu zarostlou jedno-
denním strništěm. Pak zmizely ve
vlasech čokoládové barvy. 
Dvě postavy se propojily, splynuly 
v sousoší znázorňující milostný
tanec, a začaly se pozvolna točit 
v kruzích. 
Doteky, polibky, vzdechy a slůvka
lásky: jen tohle naplňovalo nevel-
kou místnost a rozehřívalo vzduch
tak, až doslova žhnul. Kůže pro-
pletených milenců zvlhla potem 
a oni společně klesli do peřin, které
se pod jejich vahou zavlnily jako
jezerní hladina. 
Pohyby nabyly na síle a dech se
prohloubil. Měkké vlasy rozho-
zené po polštáři tvořily aureolu
okolo ženské tváře s přimhou-
řenýma očima a sladce roztou-
ženým výrazem. Uchopil její zá-
pěstí a zvedl štíhlé paže nad hlavu.
Planoucí zornice pronikly až do
nitra její duše, zatímco hladkým
pohybem vplul do připravených
útrob.
Dvojí výkřik horké touhy zanikl 
v šustění lůžkovin, které se o sebe
třely ve stejném rytmu jako nahá,
rozpálená těla. 
„Zůstaň ve mně… Napořád, pro-
sím…“ vydralo se z téměř nehyb-
ných rtů, jež se hned nato přitiskly
k pevnému mužskému rameni. 
„Ano… Zůstanu. Lásko,“ zasténal
hlasem prostoupeným vlnou roz-
koše. „Jsi nádherná… Moje,“ 
Začal ji líbat na čelo, do vlasů, i na
opálené předloktí…
„Bože, jak já tě miluju,“ hlesla na-
posledy, než se celá rozechvěla 
v agónii slasti. Prohnula se v zá-
dech a přitiskla tělo k jeho tak, že
jejich kůže splynula v jednolitý
celek. Na krátký okamžik se okolo
nich všechno zastavilo a pak její
srdce zrychlilo v divokém rytmu –
stejném, jakým tepalo i to jeho. 
Tma halila jejich rysy, ale pohledy
sálající láskou si k sobě i tak našly
cestu…

2. ukázku 
z chystané knihy
zveřejníme za týden

Markéta
Harasimová
POHÁRY
TOUHY

Erotický román s mysteriózním nádechem
Violina minulost je opředena tajemstvím – její matka odmítá mluvit
o rodině zemřelého otce.  První střípky pravdy tak Viola nečekaně
odhalí až ve chvíli, kdy se jako dospělá ocitá na dramatické životní
křižovatce. Východisko z těžké situace vidí v nečekané závěti

svého dědečka, o jehož existenci neměla ponětí. Do klína jí spadly
vzácné vinohrady, ale také polorozbořený vinný sklep. Třebaže 
o vinařském řemesle nic neví, rozhodne se Viola z ruin vybudovat
nové vinařství a navázat na rodinnou tradici.
Střetne se s řadou překážek a předsudků, nepřízní osudu i lidskou
zákeřností. Zažívá žhavá erotická vzplanutí a poznává odvrácenou
tvář lásky, ale také skutečné přátelství. Na scéně se však objevuje
chladnokrevný násilník zaměřený na mladé ženy a Viola se ocitá 
v jeho hledáčku. Jako mrazivé poselství ze záhrobí se jí navíc začíná
zjevovat duch zesnulého dědy s tajemnými vzkazy, které je potřeba
rozluštit. Nad Violou se postupně stahují temné mraky a začíná jí
hrozit smrtelné nebezpečí…
Ponořte se do napínavého příběhu plného emocí, dráždivé erotiky,
tajemna i nečekaných zvratů… 
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Markéta Harasimová 
je členkou české
sekce AIEP 
a aktuálně se
začleňuje 
i do Obce spiso-
vatelů. Knihy za-
čala vydávat už
během studií.
Dnes se literární
tvorbě věnuje na
plný úvazek –
kromě románů
píše články 
a povídky, stala
se scenáristkou
a pravidelně vystupuje se svým kulturním programem.
Spolupracuje s řadou známých osobností. Je také autorkou projek-
tu S vínem nad knihou, který kombinuje scénické čtení, hudbu 
a degustace moravských vín. Aktuálně založila vlastní nakladatel-
ství MaHa. 
Autorčina současná tvorba je laděna eroticky a detektivně; často
jde až na hranici thrilleru. Tíhne k akci, pádným dialogům a emo-
tivním situacím. 
Z tvorby Markéty Harasimové můžeme jmenovat například knihy
Rozcestí, Miriam, Nejkrásnější dar, Osmnáct, Růže a slzy, anebo
erotické krimithrillery Sametová kůže (podle něhož aktuálně vzniká
scénář k celovečernímu filmu), Vražedná vášeň, Pouta z pavučin
či Mrazivé hry.  Poháry touhy jsou její třináctou knihou. 
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