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Lucia Berlinová
MANUÁL PRO UKLÍZEČKY
Když v roce 2015 vyšel ve Spojených státech výběr toho
nejlepšího z povídkové tvorby Lucii Berlinové, vysloužil
autorce posmrtně přídomek „nejlepší americká spisovatelka,
o které jste nikdy neslyšeli“. Od té doby byl Manuál pro uklízečky přeložen do třiceti jazyků a získal si srdce čtenářů
i kritiků po celém světě. V povídkách, které vznikaly zhruba od
šedesátých do devadesátých let 20. století, se Berlinová
inspirovala dětstvím stráveným v těžařských městečkách na
americkém Západu, mládím, které prožila mezi společenskou
smetánkou v jihoamerickém Chile, třemi ztroskotanými manželstvími, celoživotním problémem s alkoholem, roky strávenými v kalifornském Oaklandu a Berkeley, na americkém
Jihozápadě a v Mexiku, a v neposlední řadě nesčetnými zaměstnáními, které vykonávala, aby uživila čtyři syny a mohla se
ve volných chvílích věnovat psaní.
Berlinová bývá často přirovnávána k Raymondu Carverovi,
Grace Paleyové, Alice Munroové, či dokonce A. P. Čechovovi,
avšak její tvorba je především bytostně svá. S brutální
upřímností a směsicí humoru a melancholie se čtenáři sdílí
lásku k osamělým, ztraceným duším, které uvízly ve světě
veřejných prádelen a protialkoholních léčeben, v podřadných
zaměstnáních, v nefunkčních vztazích a rozvrácených rodinách. Díky lásce k vyprávění dovede životní prohry a existenciální krize nečekaně přetavit v krásný a očistný zážitek. Ze silně autobiografických střípků tak skládá
výjimečný a univerzální portrét lidského osudu.
Překlad Martina Knápková
Flexi vazba, 256 stran, 298 Kč, EAN: 9788025726358, ISBN: 978-80-257-2635-8
Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/226632/manual-pro-uklizecky/
Ukázka a rozhovor s autorkou na následujících stranách
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Angelova prádelna
Vysoký starý indián ve vybledlých leviskách s parádním zunijským
opaskem. Vlasy bílé a dlouhé, svázané v týle malinovou šňůrkou.
Zvláštní bylo, že už asi rok jsme se u Angela vždycky sešli ve stejnou chvíli. Ale pokaždé v jinou dobu. Zkrátka jsem přišla třeba
v pondělí v sedm nebo v pátek o půl sedmé večer a on už tam seděl.
S paní Armitageovou to byl jiný případ, ačkoliv ta byla taky stará. To
bylo v New Yorku v prádelně San Juan na Patnácté ulici.
Portorikánci. Mydliny přetékající na podlahu. Tehdy jsem byla čerstvá máma a ve čtvrtek ráno jsem vždycky právala plíny. Bydlela
nade mnou, v bytě 4C. Jednou ráno mi v prádelně dala klíč a já si
ho od ní vzala. Řekla mi, že pokud někdy ve čtvrtek nedorazí, znamená to, že je mrtvá, a jestli bych prý byla tak hodná, zašla k ní
a nahlásila mrtvolu. Chtít po někom něco takového není zrovna
hezké, a navíc jsem pak byla nucená chodit prát ve čtvrtky. Umřela
v pondělí a já se do té prádelny už nevrátila. Našel ji domovník.
Nemám tušení jak. S tím indiánem u Angela jsme spolu celé měsíce
neprohodili jediné slovo, jenom jsme vedle sebe seděli na spojených
žlutých židličkách z umělé hmoty, jako bývají na letišti. Jejich nohy
zajížděly do potrhaného linolea a člověku z toho zvuku trnuly zuby.
Vždycky tam seděl, popíjel Jima Beama a zíral mi na ruce. Ne přímo,
ale v zrcadle naproti nám, nad pračkami značky Speed Queen.
Nejdřív mi to bylo fuk. Starý indián, co mi civí na ruce v upatlaném
zrcadle mezi zažloutlou cedulí ŽEHLENÍ $1,50/12 ks a křiklavě
oranžovými modlitbami míru. BOŽE, DEJ MI KLID PŘIJÍMAT VĚCI,
KTERÉ NEMOHU ZMĚNIT. Ale pak mi začalo vrtat hlavou, jestli
náhodou není na ruce nějak zatížený. Znervózňovalo mě, jak sleduje, když kouřím, smrkám, listuju letitými časopisy. Lady Bird
Johnsonová sjíždí peřeje. Kvůli němu jsem si nakonec na ruce
začala zírat i já. Všimla jsem si, že měl co dělat, aby potlačil úsměv,
když mě přistihl, jak hledím na svoje vlastní ruce. Naše oči se v zrcadle vůbec poprvé setkaly, pod cedulí s nápisem NEPŘEPLŇUJTE
PRAČKY. V očích se mi zračila úzkost. Zadívala jsem se do svých
vlastních očí a pak zpátky na své ruce. Ohavné stařecké skvrny, dvě
jizvy. Neindiánské, nervózní, osamělé ruce. Viděla jsem v nich děti,
muže, zahrady. Indián měl ten den (v den, kdy jsem si všimla svých
rukou) ruce položené každou zvlášť na napjatých modrých stehnech. Obvykle se nekontrolovatelně třásly a on je měl jen tak
položené v klíně a nechával je třást, ale toho dne je držel v klidu.
Z úsilí, které při tom musel vynaložit, mu klouby barvy rudé hlíny
úplně zbělely. S paní Armitageovou jsem mimo prádelnu mluvila jen

jednou, když se jí ucpal záchod a voda crčela dolů lustrem na našem
patře. Žárovky pořád svítily a stříkající voda kolem nich vytvářela
duhu. Sevřela mi paži studenou, umírající rukou a řekla: „Hotový
zázrak, viďte?“ Jmenoval se Tony. Byl to jicarillský Apač ze severu.
Jednou se stalo, že jsem ho vůbec nezaregistrovala, ale okamžitě
jsem poznala, že ta jemná ruka, která mi svírá rameno, patří jemu.
Podal mi tři deseťáky. Nechápala jsem, proč to dělá, a už mu málem
poděkovala, ale pak jsem si všimla, že se mu příšerně klepou ruce
a nezvládne zapnout sušičku. Ani za střízliva to není žádná legrace.
Člověk musí jednou rukou pootočit knoflík, druhou vložit deseťák,
zamáčknout mincovník a pak knoflík otočit zpátky, aby tam mohl
hodit další deseťák.
Po chvíli se vrátil, opilý jak zákon káže, zrovna když mu oblečení
v sušičce začalo povadle dosychat. Nedařilo se mu otevřít dvířka
a nakonec vytuhl na žluté židličce. Moje prádlo bylo už suché, zrovna jsem ho skládala. S Angelem jsme Tonyho dotáhli dozadu a položili na podlahu u mandlu. Bylo tam vedro. Modlitby a slogany
Anonymních alkoholiků tu rozvěšuje právě Angel. ANALÝZA JE
PARALÝZA. Angel Tonymu přiložil na čelo ponožku namočenou ve
studené vodě a klekl si vedle něj. „Věř mi, brácho… taky jsem si to
zažil… taky jsem byl na dně jako ty. Já vím, jak ti je.“ Tonyho oči
zůstaly zavřené. Jen hlupák může tvrdit, že ví, jak se ten druhý cítí.
Angelova prádelna je v Albuquerque v Novém Mexiku. Na Čtvrté
ulici. Omšelé obchody a vrakoviště, frcy s armádními lehátky, krabicemi s lichými ponožkami a výtisky časopisu Správná hygiena
z roku 1940. Obilná sila a motely pro milence, opilci a stařeny s vlasy
obarvenými henou, kteří si chodí prát k Angelovi. I mladičké mexické
novomanželky chodí k Angelovi. Ručníky, kraťoučké růžové noční
košilky, vysoko vykrojené kalhotky s nápisem Čtvrtek. Jejich
manželé nosí modré montérky se jménem vyšitým psacím písmem
na kapse. Baví mě čekat, až se ty jména mihnou v zrcadlovém
odrazu sušiček. Tina, Corky, Junior. U Angela si perou taky lidi, co
jsou na cestách. Umouněné matrace a zrezivělé dětské židličky
přivázané ke střechám starých otlučených buicků. Děravé olejové
vany, děravé plátěné vaky na vodu. Děravé pračky. Muži čekají
v autech – bez košile – a mačkají plechovky od piva Hamm’s, když
mají dopito. Ale nejvíc k Angelovi chodí indiáni. Pueblané z rezervací
San Felipe, Laguna a Sandia. Tony byl jediný Apač, kterého jsem
kdy viděla, myslím nejen v prádelně. Bavím se tím, že tak trochu
rozostřím pohled a dívám se, jak v sušičkách plných indiánského
oblečení víří ty pestré rudé, růžové, nachové a oranžové šmouhy.
K Angelovi chodím taky já. Vlastně nevím proč, není to jen kvůli
indiánům. Mám to sem přes celé město. Jen o ulici vedle od mého
domu je prádelna Campus, s klimatizací a softrockovou hudbou hrající v pozadí. New Yorkerem, Ms. a Cosmopolitanem. Chodí sem
manželky doktorandů a kupují dětem čokoládové tyčinky a kolu.
Stejně jako ve většině prádelen visí i v prádelně Campus cedule
s nápisem BARVENÍ PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO. Projezdila jsem se svým
zeleným přehozem celé město, až jsem narazila na Angelův podnik,
kde se skvěla žlutá cedule U NÁS SI TO MŮŽETE HODIT OBARVIT!, přičemž poslední slovo bylo už takřka nečitelné. Postupně
začalo být jasné, že z toho nebude tmavě fialová, ale spíš jakási
tmavší hnědozelená, jenže mně se tam zalíbilo i tak. Zaujali mě ti
indiáni a jejich prádlo. Rozbitý automat na kolu a vytopená podlaha
mi připomínaly New York. Donekonečna vytírající Portorikánce.
Jejich telefon byl ustavičně mimo provoz, stejně jako u Angela...
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Život Lucie Berlin (1936 – 2004) probíhal
v rozmanitých etapách. Během jedné
z posledních učila tvůrčí psaní na University of Colorado. V roce 1996 dva
z jejích posluchačů – Kellie Paluck a Adrian Zupp – připravili s autorkou rozhovor,
jehož podstatnou část přejímáme.
Kellie Paluck: Jaká je vaše poetika?
Lucia Berlin: Nemám tušení.
Adrian Zupp: To je dobré! [Smích]
LB: Hmm ... co jste řekl?
AZ: Řekl jsem, že je to dobré, zajímavé. Myslím, že se dá charakterizovat od té doby, co jste skončila v akademii ...
LB: I přesto si nemyslím, že máte pravdu
AZ: Ne? Proč ne?
LB: Dělám, co dělám, do specifické poetiky to má daleko.
KP: Co byste tedy říkala tomu, kdyby někdo napsal o vaší poetice
esej?
LB: Lidé se o to pokoušejí celou dobu a já jsem vždycky ohromena,
kolik poetiky mám! [Smích]
KP: Tedy s nimi nesouhlasíte?
LB: Ne, ne. Jenom to nebudu psát. Není mým krédem věnovat se
utrpení chudých, svobodných žen, něčemu takovému. Píšu jen
o tom, co se mi zdá být pravdivé. Emocionálně pravdivé. Když pochopíte emoční pravdu, následuje rytmus příběhu a myslím, že
i krása obrazu, protože vidíte jasně, jednoduché kontury…
KP: Je to tedy tak, že při psaní nemáte na mysli určité publikum?
LB: Ne.
KP: Kdo tedy kupuje vaše knihy?
LB: Mnoho lidí! [Smích] Ne, ale ... čtenáři, kteří reagují na mé knihy,
jsou lidé, kteří disponují vysokou emoční a intuitivní úrovní.
KP: Myslíte si, že vaše knihy kupují více ženy než muži?
LB: Určitě.

Myslím, že Proust má pravdu,
když říká, že píší pouze neurotici.
KP: A oni prostě narazí na vaše knihy v knihkupectví? Nebo se o
vás někde dovědí?
LB: Obvykle o mně někde slyšeli, nebo si přečetli příběh v časopise
a pak si koupili moji knihu. Myslím, že díky tomu mám hodně
čtenářů i mezi muži.
AZ: Opravdu? To je zajímavé.
LB: Osloví je zřejmě čistota mého psaní. A to, že není sentimentální
ani superfeministická.
AZ: Co bylo vaším prvním impulsem pro psaní? Potřebovala jste se
nějak vnitřně očistit nebo to bylo hlavně pro radost z tvorby?
LB: Mám radost z toho, co dělám. Mám se kam uchýlit, kde se cítím
svobodně, kde jsem sama za sebe… Když jsem poprvé začala psát,
byla jsem sama. Můj první manžel mě opustil, rodiče mně nedokázali odpustit, že jsem se vdávala velmi mladá a brala si rozve-

Lucia Berlinová se narodila roku 1936 v aljašském
Juneau. Její otec byl důlní inženýr, rodina proto
cestovala mezi pracovními zakázkami v Idahu,
Montaně, Arizoně a jihoamerickém Chile. Psát
začala až ve středním věku, nejprve publikovala
povídky v menších časopisech, poté vydala několik
sbírek v nezávislých nakladatelstvích, první, A
Manual for Cleaning Ladies, v roce 1977. Následně
vycházela v alternativním santaroském nakladatelství Black Sparrow Press. Měla čtyři syny, po
rozpadu třetího manželství se živila nejrůznějšími
nekvalifikovanými pracemi, pracovala jako recepční,
spojovatelka či uklízečka. Dlouho také bojovala se
závislostí na alkoholu. Zemřela roku 2004 v Marina
del Rey v Kalifornii. Posmrtně vydaná sbírka Manuál
pro uklízečky (A Manual for Cleaning Women, 2015)
jí přinesla zaslouženou pozornost a opožděnou
slávu, následovala stejně kladně přijatá sbírka
Evening in Paradise (2018) a memoár Welcome
Home (2018).
deného muže. A tak píšu, abych „opravila” realitu...
AZ: Takže i kdyby vám nevyšla žádná kniha, byla by vaše osobní
bibliografie stejná?
LB: Myslím, že ano.
AZ: To je zajímavé.
LB: Ve skutečnosti v sobě nosím spoustu příběhů, které nemohu
publikovat, protože bych tím ublížila některým lidem. Prostě píšu
o událostech v mé vlastní hlavě. Není to tedy terapie, ale spíše pro
projasnění mysli, hlavně její emoční stránky.
KP: Jak byste se cítila, kdyby vaše knihy nebyly publikovány nebo
texty zveřejnilo jen několik malých časopisů. Považovala byste to za
normální, když jste tolik času strávila psaním?
LB: No, je tu ještě něco. Když píšete, tak chcete, aby si to někdo
přečetl. Ale nemyslím na někoho konkrétního. Jen si uvědomuji,
proč souzním s oním místem, nebo nebo s těmito lidmi, nebo v této
práci, nebo v této situaci. A tak se naplní akt psaní jako spojení,
rozdávání. Je to jako, když vyprávíte vtip, tak také chcete, aby se
někdo smál.
KP: Pak máte štěstí, protože jste zřejmě nezažila ten obrovský tlak,
aby se vám podařilo rukopis publikovat…
LB: Nikdy jsem se nenaučila, jak na tom správně pracovat. Neosvojila jsem si dobré návyky, jak svou práci prosadit. A protože
mám vydavatele, nemusím být tak ambiciózní, jak by bylo potřeba.
Nikdy jsem nepsala jen pro peníze. I proto jsem nesouhlasila se
změnami, do nichž mě vydavatel nutil, a to i za cenu, že nedodržím
smlouvu.
KP: Mluvila jste o tom, že píšete proto, abyste se měla kam uchýlit,
kvůli vaší minulosti, vaší rodině… Co kdybyste měla v Iowě dokonalou výchovu, se dvěma milujícími rodiči a pak s ideálním
manželem? O čem byste psala?
LB: No, nemyslím, že bych musela psát! [Mnoho smíchu] Myslím,
že Proust má pravdu, když říká, že píší pouze neurotici.
KP: Ale vážně? Připouštíte, že jste nemusela byste být spisovatelkou?
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LB: Nejspíš ne! [Smích]
Myslím, že spisovatelé
chtějí nějakým způsobem
změnit svou realitu. Chtějí
ukázat, co je roztomilé
a krásné, a tak prožívat
svůj život a podívat se na
něj určitým způsobem.
A myslím, že spisovatelé
jsou lidé, kteří se potřebují
ujistit o svém životě, že je
správný. A pro mě je to
způsob, jak dosáhnou pozitiva vyseparováním krásy z negativních věcí nebo
z těžkých časů, nebo jen
proto, aby měly smysl.
AZ: Neinspiroval vás
někdy nějaký podnět,
který vedl ke změně ve světě?
LB: Ne.
AZ: Je to opravdu pro vás velmi osobní věc?
LB: Je to osobní.
AZ: Takže pokud je to tak osobní, zraňují vás některé recenze nebo
krutá kritika?
LB: Ne, nezraňují. Z každé knihy mám upřímný pocit, že je vše
pravda, co jsem napsala a že jsem to udělala, jak jsem nejlépe
mohla.
KP: Jak jste se naučila psát?
LB: [Ticho po dobu 15 sekund] Nevím. Četla jsem a četla a četla.
Měla jsem dobré vzory.
KP: Ale všichni autoři, jejichž knihy jste přečetla, nemohli ovlivnit
vaši tvorbu...
LB: Ne, vliv na mě měli mladí básníci jako Ed Dorn a Robert
Creeley. V mládí mě fascinoval William Carlos Williams, který psal
krásnou angličtinou. Vzala jsem si od nich potřebu inspirace v reálném světě a psát o něm prostě bez zbytečných kudrlinek. Jejich vliv
mi také pomohl v tom, že jsem se nesnažila být romantická, nebo
za každou cenu vtipná, ale nechat příběh žít vlastním životem.
KP: Jak se vaše psaní změnilo v průběhu let? Vím, že jste se na
nějaký čas odmlčela a pak znovu začala. Odhodlala jste se ke
změně, nebo jste pokračovala tam, kde jste skončila?
LB: Někdy píšu příběh a pak si ho přečtu a přemýšlím a dojdu
k závěru: „Wow, to je skvělé, můj rukopis se úplně změnil.” Ale za
nějaký čas zas tak velký rozdíl nevidím. Myslím, že mé dřívější
práce byly volnější a zábavnější. A pravděpodobně i lyričtější. V těch
pozdějších je zase více reflexe, více myšlenek o smrti a více o charakteru.
KP: Existují určité techniky, které se opakují, jako třeba dialog?
LB: Každý nový příběh generuje jiný problém. Když dokončím
příběh, přemýšlím: „To opravdu funguje.“ Ale v příští knize se nemohu opakovat. Jeden nedávný příběh, který jsem napsala, postrádal
úplně dialog. Všechno se to prostě odehrávalo v hlavě někoho ... to
byl právě příběh třetí osoby. Zdálo se mi to jako jediný možný způsob, jak to vyprávět – zůstat úplně mimo děj.
KP: Vypadá to, že hodně dáte na instinkt, když vybíráte vypravěče?

LB: Jo, ale dělám to
mnoha různými způsoby.
Poslední příběh, jsem
psala v první i třetí osobě,
a to byl ten, kdo komentuje
– tedy vypravěč. Někdo,
koho jsem si úplně vymyslela. Zdá se mi to jednodušší, jak se dobrat objektivity.
AZ: Máte tendenci psát
způsobem, jakým mluvíte.
Nemám na mysli slovo po
slově, ale když hovoříte,
často dojdete k nějaké
úderné či humorné replice. Myslíte si, že píšete
způsobem, jakým byste
chtěla mluvit s lidmi?
LB: Jo jo.
AZ: Dá se to považovat za vaši ochrannou známku?
LB: Ano, ale někdy je to klamné. Nevím, jestli jste četl příběh závislých, kteří se ocitnou na poušti. Kniha se jmenuje „Strays”. Je o ženě
narkomance a ona je zařazena do odvykacího programu v poušti
spolu s bandou tvrdých narkomanů. Působila jsem mezi nimi jako
poradkyně, a z jejího pohledu líčím tragédii závislosti mladé ženy.
Ale používám svůj hlas a můj druh humoru, takže lidé věří, že je to
pravda, protože to říkám tak, jak mluvím.
AZ: Použila jste někdy radikálně jiný hlas, třeba na způsob Bukowskeho?
LB: Ano, několikrát. Třeba v Deštivém dni, v příběhu o detoxikaci.
AZ: To mě přivádí k další otázce. Jste někdo, kdo potřebuje určité
prostředí a určitý čas na psaní? Můžete psát dobře i pod tlakem?
LB: Potřebuji spoustu času, jen na to, abych si příběh promyslela.
Mé příběhy se zdají být o mně, ale obvykle cítím, že námět přichází,
když cítím lásku k jiným lidem. A musím se cítit dobře.
AZ: Říkala jste, že váš styl je jednoduchý. Musela jste někdy experimentovat nebo psát tak, že se to vymykalo tomu, na co jste zvyklá?
LB: Několikrát. Třeba kniha „Beauty's Only Skin Deep” je experimentem. A nemyslím, že to fungovalo dobře, ale bylo to zábavné.
Nejvíce experimentální, co jsem napsala, bylo v „Point of View”.
Bylo to zábavné, líbilo se mi to, ale hrát si s jazykem není opravdu
můj úmysl. Obvykle se více zajímám o osobní vztahy nebo o vztahy
mezi lidmi.
AZ: Záleží vám na tom, jak se na vaše knihy budou lidé dívat za
desetiletí?
LB: Ano. Zdá se mi, že jsem velmi skromná, protože se nestarám
o peníze ani slávu nebo o recenze v New York Times. Opájím se
však myšlenkou, že mě lidé budou číst dlouho. Že mé příběhy budou dědictvím celého světa. Ale hlavně si přeji, aby oslovily mé
syny a mé vnuky…
KP: Takže teď píšete víc pro svou rodinu?
LB: Ano, ale stále si představuji, že nějaká dívka přijde do knihovny
a objeví tam jednu z mých knih a s chutí si ji přečte. Takže vidíte,
jsem vlastně docela ambiciózní.

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

Delphine de Vigan
ANI POZDĚJI,
ANI JINDE
Pařížské metro je svět sám o sobě, denně v něm
na sebe narážejí a míjejí se statisíce navzájem si
cizích lidí, jejich osudy však bývají nejednou
podobné. Mathilda, mladá vdova a matka tří dětí,
vstupuje do tohoto podzemního bludiště s nadějí,
že potká nějakou spřízněnou duši, možná i muže
svého života. Je příliš sama na své trápení,
hlavně v práci, kde pomalu podléhá psychickému
ponižování. Ani Thibault, terénní lékař, po rozchodu s přítelkyní neprožívá nejšťastnější období
a každodenní, ne zrovna radostná rutina cest za
pacienty mu nepřidává na životní energii ani optimismu. Mathilda i Thibault jsou v mraveništi desetimilionového města velmi osamělí. Oba intenzivně touží po blízkosti někoho, kdo by jim rozuměl a kdo by je miloval. Je málo pravděpodobné,
že se setkají. A pokud se setkají, je pravděpodobné, že i oni se minou. Někdy je osud záležitostí vteřiny.
Překlad: Alexandra Pflimpflová
Nakladatel: Odeon
Vázaná, 192 stran, 259 Kč, EAN: 9788020718839,
ISBN: 978-80-207-1883-9
Zakoupit můžete zde

https://www.knizniklub.cz/knihy/347850-ani-pozdeji-ani-jinde.html
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Dřímotu protrhne hlas, balancuje na hladině. Žena polaská karty
vyložené na stole, s přesvědčením opakuje: dvacátého května se vám
změní život.
Mathilda neví, jestli ještě sní nebo bdí, koukne na hodiny radiobudíku,
jsou čtyři ráno.
Zdálo se jí to. Zdálo se jí o té ženě, kterou navštívila před několika týdny,
o té věštkyni, která sice neměla dlouhé roucho ani křišťálovou kouli, ale
tak jako tak věštkyni. Jela přes celou Paříž metrem, seděla za těžkými
závěsy v přízemí jakéhosi domu v šestnáctém obvodu, dala jí sto
padesát eur jen za to, že jí četla z ruky, jela tam, protože nebylo nic
jiného, k čemu by se upnula, ani proužek světla, ani jediné sloveso, které
by mohla časovat, žádná perspektiva času budoucího. Jela tam, protože
člověk se potřebuje něčeho přidržet.
Vyšla odtamtud, s tou svou kabelčičkou houpající se při chůzi a s tou
směšnou předpovědí, jako by to měla vepsané v rýhách na dlani, hodinu
svého narození i osm písmen svého křestního jména, jako by to bylo nad
slunce jasnější: dvacátého května nějaký muž. Osudový muž jejího života, který ji vysvobodí. Jak někdo může vystudovat ekonomii a aplikovanou statistiku, a jít si pro radu k věštkyni? Za pár dnů nabyla dojmu, že
vyhodila sto padesát eur oknem, a tak to prostě je, a zrovna na to
myslela, když rekapitulovala příjmy a výdaje na svém měsíčním výpisu
z účtu, a celý ten dvacátý květen jí mohl být ukradený a stejně tak další
dny, rozhodně ty v podobném duchu.
Dvacátý květen zůstal vágním příslibem, vznášejícím se nad prázdnotou.
Je to dnes.
Dnes by se něco mělo stát. Něco důležitého. Nějaká událost, která by jí
dočista změnila život, nový start, tlustá čára, už pár týdnů ji má
vyznačenou černým inkoustem ve svém diáři. Nějaká úžasná událost, na
kterou se čeká jako na spásu na širém moři. Dnes, dvacátého května,
protože došla až na samý kraj, na samý kraj toho, co snese, na samý
kraj toho, co je v lidských silách snést. Tak je to psáno v řádu světa. Na
jasném nebi, v konjunkci planet, ve vibracích čísel. Je psáno, že dnes
dojde přesně tam, do bodu, odkud není návratu, tam, kde běh času
nemůže už nic normálního změnit, tam, kde se nemůže stát nic, co by
neohrozilo to ostatní, nezpochybnilo vše. Něco se musí přihodit. Něco
výjimečného. Aby se z toho dostala. Aby to už skončilo.
Během těch pár týdnů si představila už všechno. Možné i nemožné. To
nejlepší i nejhorší. Že se stane obětí atentátu, že ji někdo přepadne
uprostřed dlouhé chodby propojující metro s příměstskými vlaky, že
vybuchne strašlivá bomba a všechno smete, roztrhá ji na cucky, rozmetá
po celém nádraží a pak se najdou cáry jejích květovaných šatů a její jízdní legitimace. Nebo si zlomí kotník, hloupě uklouzne na mastné skvrně
na zemi, kterou člověk musí vždycky obejít, když se zaleskne na světlé

dlažbě, anebo nešikovně nastoupí na jezdící schody a spadne, nohu
protočenou do pravého úhlu, budou muset přivolat hasiče, operovat ji,
nastrkat do ní všelijaké destičky a čepy, znehybnit na dlouhé měsíce,
anebo ji za bílého dne omylem unese nějaké neznámé politické uskupení. Anebo možná potká nějakého muže, ve vlaku či v hospodě
U nádraží, muže, který jí řekne třeba, paninko, takhle už dál nemůžete,
dejte mi ruku, zavěste se do mě, vraťte se, odložte si kabelku, nestůjte
tak, sedněte si sem k tomu stolu, je konec, dál už nepůjdete, už se to
nedá, budete bojovat, my spolu budeme bojovat, já po vašem boku.
Muže nebo ženu, na tom ostatně nesejde. Někoho, kdo pochopí, že už
nemůže dál, že každý další den odkrojuje z jejího já, užírá samu její podstatu. Někoho, kdo ji pohladí po tváři či po vlasech, kdo zašeptá, jakoby
sám pro sebe, jak jste to mohla vydržet tak dlouho, jak to, že jste byla tak
statečná, tak silná. Někoho, komu se to bude příčit. Kdo řekne dost. Kdo
se jí ujme. Někoho, kdo ji přiměje vystoupit o stanici dřív a sedne si proti
ní v koutku nějakého baru. Kdo bude sledovat ubíhající čas na nástěnných hodinách. V poledne se on či ona usměje a řekne: no vida,
a je to pryč.
Je noc, noc před oním dnem, na který nechtěně čeká, jsou čtyři hodiny
ráno. Mathilda ví, že už neusne, zná ten scénář nazpaměť, bude se
převalovat z boku na bok, bude se snažit zklidnit dech, chumlat si polštář
pod hlavou. A nakonec rozsvítí, vezme si nějakou knihu, do níž se
nedokáže začíst, bude si prohlížet výkresy svých dětí, které má
pověšené na zdech, aby na nic nemyslela, aby nepředbíhala dnešní den
a neviděla se, jak vystupuje z vlaku,
jak zdraví a přitom se jí chce řvát,
neviděla se, jak vstupuje do výtahu,
jak jde neslyšně po šedém koberci,
neviděla se, jak sedí u toho pracovního stolu.
Pomalu se celá protáhne, je jí horko, ten sen tu pořád je, žena jí drží ruku
dlaní vzhůru, naposledy opakuje: dvacátého května.
Mathilda už dlouho špatně spí. Skoro každou noc ji ve stejnou hodinu
probudí úzkost, ví předem, co si postupně protrpí, jaké představy,
pochybnosti, otázky, zná zpaměti spletité chodby své nespavosti, ví, že
se jí zas bude vybavovat všechno od začátku, jak to vzniklo, jak se to
zhoršovalo, jak dospěla až sem a jak se už nic nedá vrátit zpátky. A hned
se jí rozbuší srdce, stroj se dal do pohybu, ten mechanismus, který
všechno semele a kterým všechno projde, co musí koupit, komu ze
známých zavolat, jaké faktury je potřeba zaplatit, najít nějaké bydlení na
léto, všechny ty kdysi jednoduché věci, které dnes vyřizuje tak obtížně.
V propocených peřinách dojde pokaždé ke stejnému závěru: nezvládne
to.
Přece nebude brečet jako nějaký trouba, zavřený ve čtyři ráno v hotelové
koupelně a usazený na poklopu od hajzlíku.
Oblékne si ještě vlhký župan, který měla na sobě Lila, když vyšla ze
sprchy, přičichne k látce, pátrá po parfému, který tak zbožňuje. Prohlíží
se v zrcadle, je bledý skoro jak to umyvadlo. Bosýma nohama šátrá na
dlaždicích po měkké předložce. V pokoji spí Lila, paže zkřížené. Usnula
vzápětí po milování, začala tiše chrápat, vždycky chrápe, když pila.
Než usnula, zašeptala děkuji. Právě to ho dorazilo. Řekla děkuji.
Říká děkuji za všechno, děkuji za večeři v restauraci, děkuji za noc,
děkuji za víkend, děkuji za lásku, děkuji, když jí volá, děkuji, když se jí
vyptává, jak se jí daří.
Propůjčuje mu své tělo, část svého času, svou přítomnost, byť poněkud
odtažitou, ví, že on dává a ona o nic nepřijde, o nic podstatného.
Vstal opatrně, aby ji neprobudil, zamířil potmě do koupelny.
Až když byl uvnitř, sáhl ven, rozsvítil a dveře zas zavřel.
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V knize Ani později, ani jinde vyprávíte o dvou
osamělých a relativně neperspektivních životech. Jak pro vás bylo těžké vžít se do pracovního prostředí obou protagonistů románu
a odtud se podívat do jejich nitra?
Nejdřív jsem nechtěla popisovat určité pracovní
prostředí. Chtěla jsem se soustředit jen na problém osamělosti lidí v obrovském městě. Šlo mi
o to, věrohodně popsat život dvou postav ve všední každodennosti. Což není příliš romantické.
Jak se „narodily” dvě hlavní postavy Mathilde
a Thibault?
Chtěla jsem vyjádřit brutalitu města. Ale postava
Mathilde na to sama nestačila. Neumí si představit, čím prochází. Zamkne se do nehybnosti.
Proto jsem potřebovala ještě někoho, kdo bude
schopen řešit kritické situace. Vymyslela jsem
Thibaulta, lékaře, který cestuje do Paříže...
Kromě toho vytváří romantické napětí s možným
spojením těchto dvou postav. Jako autorka jsem si
nedokázala představit jiný možný konec než ten,
který jsem si vybrala do knihy. Ale jako čtenářka
bych možná byla ráda, kdyby závěr byl jiný. Ale to
by odporovalo mému záměru ukázat město,
v němž se odehrávají promarněné dny. Tak jsem
odolala pokušení na šťastný konec.
Co jste potřebovala k přesvědčivému vylíčení
problému morálního obtěžování?

Delphine de Vigan (1966)
pracovala dvacet let jako
ředitelka výzkumu v jedné
francouzské
společnosti,
nyní se věnuje pouze literatuře. Svůj první román Dny
bez hladu vydala roku 2001
pod pseudonymem; dílo
s autobiografickými prvky
pojednává o devatenáctileté
dívce, kterou v boji s anoreií zachrání jen ne-zdolná
touha žít. O čtyři roky později
publikovala pod svým skutečným jménem knihu Pěkní
chlapci, roku 2006 prózu
s názvem Jednoho prosincového večera, jež jí vynesla
první literární ocenění.
Světového úspěchu dosáhla
s prózami Ani později, ani
jinde a No a já (č. 2011). Za
dílo Noc nic nezadrží (č.
2012), kterého se ve Francii
prodalo půl milionu výtisků,
získala čtyři literární ceny.
Roku 2015 získala cenu Renaudot za román Podle skutečného příběhu (č. 2016);
podle knihy byl natočen film
v režii Romana Polanského.

Původně jsem se inspirovala vlastním prožitkem bolestivé konfliktní situace (říkám, že to nebylo obtěžování). Nechtěla jsem však zůstat u vlastní
zkušenosti, ale dobrat se určitého zobecnění.
Setkala jsem se s lidmi, kteří takovou situaci zažili, a s psychiatrem, který
se specializuje na psychosociální konflikty. Také jsem využila všechno,

co jsem si mohla na toto téma přečíst nebo poslechnout. Z tohoto všeho vznikal příběh jako nějaké znovuobjevení reality v její dramatické podobě, tiché
a zákeřné. Mnozí čtenáři mi říkají, že jsem si to
nemohla vymyslet, že jsem to musela prožít. Ale mýlí
se.
Cítíte také předpojatost k výrazu morální obtěžování?
Ano, je to výrazem lhostejnosti kolem nás. Bojíme se
ten termín používat, abychom ho nezhmotnili, a tím
se jakoby problému vyhneme. Ale tím nemůžeme se
zlem bojovat. Mathilde právě proto tak dlouho trvá,
než je schopna pochopit, co se s ní stalo...
Jste spokojena s přijetím knihy?
Ano. Do rukopisu jsem se snažila vložit i rytmus
a zvuk. Přeji si, aby to čtenář byl schopen identifikovat a nechal se unést hudbou knihy. Tón mého románu je velmi tmavý, až pochmurný. Potřebovala
jsem se vyhnout patosu a nechtěla být ani lyrická.
Vždy hledám střízlivost a správný výraz. Ale to trvá
nějaký čas! Není pochyb o tom, že kniha je určitým
echem na téma utrpení v práci. Z ohlasů od čtenářů
vím, že román chápou jako obraz existenciální samoty, které všichni čelíme.
Stala jste se spisovatelkou na plný úvazek. Chybí
vám někdy podnikatelský svět?

Ne, vůbec ne! Mám za sebou jedenáct let odborné
praxe v jedné společnosti. Tato forma socializace mě zachránila, ale
mohla také zničit. Nyní mám štěstí, že se mohu věnovat psaní i dalším
projektům, jako je například psaní scénářů.
Zdroj: Rozhovor s Gaëlle Picut pro Maviepro v lednu 2010.
(upraveno KNIHY)

Delphine de Vigan
v nakladatelství
ODEON
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S knihou jsem spokojená, ale jestli je
to má „nejlepší“, je velmi subjektivní úsudek.

Sharon J. Bolton
MALÉ TEMNÉ LŽI
V uzavřené malé komunitě, jakou je lidské společenství
na Falklandách, je zmizení dítěte něčím naprosto
neslýchaným. Nikdo z obyvatel odlehlé končiny nepochybuje, že za tím je nějaká nešťastná shoda okolností, nenadálá tragédie. Co jiného?
A pak se ztratí druhé dítě. Třetí. Teď už se nikdo nemůže
utěšovat domněnkou, že se jedná o náhodu. Vesničanům
nezbývá než připustit, že vrah je jedním z nich. Na místě,
které předešlé generace nazývaly oázou klidu, se najednou nikdo necítí v bezpečí. Hysterie začíná nabírat
obrátky.
Do řečí a vyšetřovacího spisu se dostávají i lidé, o jejichž způsobilosti spáchat zločin by ještě nedávno všichni pochybovali. Například i Catrin Quinnová, která před
několika lety přišla o své dva syny a teď žije téměř poustevnickým životem. A pak je tady její bývalá kamarádka
Rachel, její dřívější milenec Callum... Všichni tři cosi skrývají. A nikdo z nich nikomu
nevěří. Snad ani sám sobě.
Překlad: Květa Palowská
Vázaná, 408 stran, 359 Kč, ISBN: 978-80-7498-308-5
Zakoupit můžete zde
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Část první
Catrin
Přemýšlela jsem, jestli chápu, co znamená zabít. Jestli se dokážu
podívat živému tvorovi do očí a provést nevratný čin, který ukončí
jeho život. A zřejmě už mám jasno. Zabíjení mi nedělá potíže.
Ve skutečnosti jsem v tom docela dobrá.

1. den, pondělí,
31. října 1994
Jsem přesvědčená, že za správných okolností dokáže zabít skoro
každý, pokud má dostatečnou motivaci. Otázka zní, dospěla jsem
já k onomu okamžiku? Určitě. Protože mám dojem, že v poslední
době uvažuju trochu jinak. Je minuta po půlnoci. Za dva dny bude
třetího listopadu. Dva dny. Tak dospěla jsem k tomu okamžiku?
Cosi se pohybuje. Není to voda kolem mě, ta se zdá být zamrzlá,
ale odraz ptáka. Nemusím ani zvedat hlavu, abych viděla, že je to
obrovský buřňák. Mohutní tvorové připomínající prehistorické příšery s bezmála dvoumetrovým rozpětím křídel a ohromnými zahnutými zobany často zavítají na loď, hlavně když vyplouvám
v noci, a drží se mnou krok bez ohledu na to, jak daleko vyjíždím
nebo jak rychle pluji. Teď neřídím. Sedím v kabině a upírám pohled na fotografie svých dvou synů. Zřejmě už na ně takhle zírám
delší dobu, protože mě pálí oči. Na chvíli pevně stisknu víčka
a pak se přinutím vyhlédnout ven. V dálce se na pozadí světlejší
oblohy černají hory a okolní vody připomínají vzhledem i povrchem staré skleněné zrcadlo. Jsou klidné, tu a tam s kazem, a ne
úplně průhledné. Občas se stává, že na sebe oceán vezme tuhle
podobu, která pro něj vůbec není příznačná, jako kdyby vás chtěl
na okamžik překvapit, přimět, abyste zapomněli, že vás obklopuje
jedno z nejkrutějších, nejbouřlivějších moří na světě. Kotvím u pobřeží Falklandských ostrovů, nevelkého souostroví jižního Atlan-

tiku, v končinách vzdálených od všeho, na čem záleží, bezvýznamných na světové scéně, v končinách, kterým donedávna téměř nikdo nevěnoval pozornost. A pak se proměnily v odhozenou
kost, o kterou svedli boj dva sebestřední političtí psi. Několik
krátkých týdnů o nás věděl celý svět. Ta událost se odehrála před
deseti lety, a svět brzy zapomněl. My jsme ale nezapomněli, a Argentina také ne. Dokonce i teď po dvaceti letech od doby, kdy
dostala nakládačku, občas argentinská vláda kradmo pošilhává
naším směrem. Argentinci tvrdí, že Malvíny patří jim. My říkáme
„jděte se vycpat“. Ne že bychom byli tak nadšení z toho, čím jsme
se stali: nákladnou zálibou, jedním z posledních cárů britského
impéria. Toužíme po nezávislosti, po příjmech, z nichž by bylo
možné financovat vlastní obranné složky. Naděje je chabá.
A nikdy se necítíme v bezpečí. Fotografie mých synů už vybledly.
Teď to není tak zjevné, ale za denního světla bude Kitova bunda
mdle narůžovělá a Nedovy žluté vysoké boty nevýrazně bělavé.
Měsíc se odráží na hladině tak jasně a dokonale, až se zdá, že
snad spadl zcela nepoškozený z oblohy. Leží nedaleko zádi, útlý
a tenký jako štěpina dřevěné třísky. Hvězdy jsou poházené kolem
jako smetí, jako kdyby je někdo nedbale roztrousil po hladině
oceánu. V tomhle vzdáleném koutě jižního Atlantiku neexistuje
světelný smog a dnes večer se všechny hvězdy na obloze
odrážejí přímo pode mnou. Připadám si obklopená hvězdami.
Během mých krátkých pobytů ve velkých městech na severní
polokouli, kde jsou hvězdy pouhými tečkami světla, někdy úplně
neviditelnými, nebylo těžké zapomenout, kolik jich ve skutečnosti
je. A tady doma, kdykoli vypluji v noci na oceán, uvědomím si
nesmírnou velikost oblohy. Zvednu se. Nejsem si jistá, jak dlouho
jsem tady seděla, ale vím, že mi zbývá zhruba dvacet minut a pro
dnešní noc mám hotovo. Vyměním nádrž, zkontroluji obsah kyslíku, nasadím si masku a náustek a vykročím ze zadní části lodi.
Voda mě okamžitě ovine jako chladná přikrývka.. Přestože mám
oblečenou ochrannou neoprenovou kombinézu, chvěji se chladem, ale nevadí mi to. Tuto proměnu z pozemského plazivce
v mořského tvora vnímám jako součást přizpůsobovacího procesu. Není tu nijak velká hloubka, nanejvýš dvacet metrů. Bez doprovodu bych se samozřejmě potápět neměla. První bezpečnostní pravidlo pro potápěče porušuji už tím, že jsem na lodi
sama, ale nikdo takový, koho bych uznávala jako autoritu nebo
kvůli němu raději neriskovala, už není naživu, a na sobě mi zase
tak moc nezáleží. Skloním hlavu a vidím, jak šňůra klesá, mizí
v temnotě. Pak vypustím u vesty zbylý vzduch a ponořím se.
Několik stop pod hladinou se obrátím a plavu k chaluhovému
lesu, který se objevuje pode mnou. Chaluhy, jak většina lidí nazývá mořské řasy, tady rostou v hojném množství. K mořskému dnu
jsou uchycené strukturou podobnou kořenům a sahají vzhůru
ke světlu. Vějířovité lístky a úponky se vznášejí svisle díky dutým
stonkům naplněným plynem. Před lety tu ztroskotala loď a od té
doby přežívá struktura rozděleně a vytváří na mořském dně majestátní ponorkovou architekturu. Ohromné kusy dřeva osídlené
mořskými formami života se tu tyčí jako podmořská města. A nad
tím vším jako prehistorický les vyčnívají ladně se kolébající
chaluhy. Přiblížím se ke špičkám a pokračuji níž.
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Za denního světla a jasné viditelnosti bych byla obklopená nádhernými, pozoruhodnými barvami. V noci však vidím okolí jen
s pomocí kapesní svítilny a odstíny jsou jemnější, tlumenější.
Chaluhy v barvě žloutkového krému, mlhavá, temně modrá voda,
občasné záblesky rubínově červené, to když po písku cupitají
krabi. Sbírám vzorky ježovek. Chaluhové lesy představují důležité
oblasti, kde ryby kladou jikry, ale v poslední době jich ubývá
a jedním z možných viníků je ježovka, která požírá jejich kořeny.
Lidé, se kterými spolupracuji, potřebují vědět, jestli se objevují
nějaké nové invazivní druhy, nebo zda se běžná populace zkrátka
stává trochu nenasytnější. Teoreticky lze říct, že prodej rybářských lístků by mohl být pro ostrovní ekonomiku mimořádně výnosnou záležitostí. Takže záleží na rybách, na chaluhových lesích
a na mých ježovkách. Přes noc budou uložené v chladicích boxech na lodi; ráno je vezmu do laboratoře ve Stanley. Několik
metrů ode dna se po paměti vydávám známou cestou. Mnozí
potápěči nemají chaluhy rádi. Mokré rostliny, které se jim otírají
o tělo, je odpuzují; děsí je představa, že se jim úponky ovíjejí
kolem nohou. Já mám ráda pocit bezpečí, který mi chaluhy poskytují. Baví mě překvapovat jiné tvory a občas být sama překvapená. Když jsem mezi chaluhami, moje čisticí mise bývají
úspěšnější. Najednou si uvědomím, že tady dole nejsem sama.
Řasy přede mnou se občas lehce rozvlní. Cosi se ke mně blíží.
O vteřinu později v podstatě stojíme tváří v tvář. Podívá se mi
do očí a vzápětí vyrazí jako šipka za rybou, která plave příliš rychle na to, abych určila její druh. Pozoruji, jak kličkují při dně, ale
nepříjemný pocit mě neopouští. Přihodí se to během okamžiku.
Nad hlavou se objeví hrozivý stín, opět mě zasáhne silná vlna,

blízko mě se ponoří mohutný tvor a vrhne se za lachtanem.
Střetnou se. Zběsilé svíjení a zmítání těl. Výbuchy bublin. Pak se
dva tvorové znovu rozdělí.
Nový příchozí je rypouš sloní, velký samec, dlouhý více než dva
metry. Je mnohem pomalejší než lachtan, ale mimořádně silný.
Začíná zoufalá honička mezi chaluhami a mně hrozí nebezpečí.
Rypouš by za běžných okolností na člověka neútočil, neobtěžoval
by se ani kvůli statnému lachtanovi, ale tenhle je zaujatý pronásledováním, žene ho potřeba zabít. Voda kolem už se zbarvila
krví mladého lachtana. Jestli se mu podaří uniknout a rypouš si
všimne mě, možná bezděčně zareaguje. Strnulá se krčím v chaluhách a doufám, že se honička přesune dál. Marně. Lachtan
zamíří přímo ke mně; chce se ponořit a ukrýt v hustém porostu,
ale vtom se nahoře objeví rypouš. Lovec zasekne mocné čelisti
kolem krku kořisti a zuřivě jí třese. Lachtaní hlava během okamžiku bezvládně visí. Rypouš vyplave s úlovkem k hladině. A takhle
to chodí. Rychle, brutálně, aniž by zbyla chvíle klidu na pochybnosti nebo úvahy. Takhle zabíjíme. Dnes večer jsem hodně přemýšlela o zabíjení, ať jsem seděla v lodi, nebo se potápěla.
Dumala jsem o smrti a lidské schopnosti způsobit ji. Nakolik jsem
já sama schopná zabít. Koneckonců pocházím z dlouhé rodové
linie vrahů. Můj děda, který nosil trefné jméno Bartoloměj Hrob,
patřil k nejúspěšnějším a nejkrutějším zabijákům, jaké tahle část
světa poznala. Den po dni se svým gangem vyplouval na moře,
bez ustání a bez slitování lovil a pozoroval, jak se moře barví
doruda. Děda samozřejmě nezabíjel lidi, ale velryby, jenomže
jaký je v tom ve skutečnosti rozdíl? Odeberu poslední vzorek,
uložím ho a jsem připravená vyplout k hladině. Kolem mě víří
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bubliny a vidím hvězdy, i když jsem stále několik stop pod vodou. nepřetržitý proud takových lodí, které zakotví na pár dnů cestou
Vynořím se a chvíli nemůžu najít očima loď. Zatímco jsem se do Jižní Georgie a do Antarktidy. Stovky turistů, kteří se denně
potápěla, kouzlo, které udržovalo oceán v zajetí, pominulo a voda vylodí na našich pobřežích, když loď zakotví v přístavu, jsou pro
se znovu dala do pohybu. Kolem mě se vzdouvají vlny a cítím, jak nás smůlou i požehnáním, a my je milujeme, a zároveň promě bodá v hrudi rozrušením. Jsem sama, daleko na moři. Když klínáme, jak už to v takových případech bývá. Dnes večer se zdá,
se nevrátím zpátky na loď, umřu tady. Už nějakou dobu mám po- že vzhledem k pokročilé hodině je na lodi neobvykle živo, ale
cit, že se můj život blíží k úplnému konci. Nastal ten okamžik tahle plavidla jsou samý večírek, a ozvěna bujarého veselí doléhá
nyní? Umřu dnes? A pak ji zahlédnu,
na míle do vnitrozemí. Z paluby si mě
sotva dvacet metrů od sebe. Queenie už
nikdo nevšimne. Proklouznu kolem a zase probudila. Nervózně pobíhá po boční
mířím do vnitřního přístavu. Co nevidět už
palubě a kňučí, dokud se nezachytím
nebudu odpočítávat dny, ale hodiny. Mám
žebříku a nevytáhnu nahoru. Skloním se,
před sebou ještě pár věcí, které potřebuji
abych ji polaskala, a pocákám ji vodou.
provést, splnit sliby, které jsem dala ostatOdběhne a přinese mi ze svého pelechu
ním, ale mám dojem, že být neustále
starý ručník. Je zabahněný a samá srst,
v jednom kole je rozhodně ku prospěchu
ale oceňuji dobrý úmysl. Queenie je
věci. Rozhlédnu se po lodi. Zásoby paliva
stafordšírská teriérka, drobnější, než
a vody průběžně doplňuji. V zamčené
odpovídá jejímu plemeni. Malý statný
skříni je plynová uspávací puška pro
ranec svalů a hedvábně jemné srsti.
výjimečné příležitosti, kdybych potřeČumáček, nohy a špičku ocasu má bílou,
bovala uklidnit velkého savce, a také piale všechno ostatní je na ní černé jako
stole po dědovi, kdyby jedinou možností
obsah mojí hlavy. Jsou jí čtyři roky
byla eutanazie. Obě zbraně jsou plně
a přísahám, že jsou chvíle, kdy si na kluky
funkční. Jsem připravená. Připravená
vzpomene. A truchlí stejně jako já.
zjistit, kolik krve dávných předků koluje
Vytáhnu kotvu, spustím motor a zamířím
v mých žilách. Propluji úžinou The
na jih ke Stanley. Znovu si vzpomenu
Narrows do vnitřního přístavu a okamžitě
na dědu. Jak se zdá, moje myšlenky jsou
zjistím, že můj pečlivě vypracovaný plán
Queenie
dnes večer rozhodnuté toulat se potempřijde vniveč.
nělou pěšinou, kde se potutelné plány plazí jako chňapající koČeká na mě policie.
řeny po mořském dně a chmurnější kouty naší mysli bez zábran
Stanley – pohled z letadla
odhalí svou tvář.
Děda Hrob, otec mého otce,
patřil k největším velrybářům
v jižním Atlantiku. Byl posledním potomkem dynastie mořských lovců, která v roce osmnáct set čtyři opustila Nantucket a o několik měsíců později
dorazila na New Island na Falklandách. Následujících dvě
stě let pustošili její příslušníci
ostrovy i okolní oceán. Mořská
fauna i zvěř v okolní volné
přírodě se z působení dědy
Hroba a jeho rodinných předků
vzpamatovává dodnes. Umřel,
když jsem byla ještě dítě.
Škoda. Zamířím do klidnějších
vod Port Williamu a přizpůsobím kurz tak, abych se bezpečně vyhnula výletní lodi
Princess Royal. Od této chvíle
až do konce léta uvidíme
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Měla jsem také štěstí, že jsem se mohla obrátit na pár lidí, kteří
Falklandské ostrovy dobře znají, a rádi můj rukopis ještě před
odevzdáním posoudili. Ale moc se těším, až se tam podívám.
Váš temný psychologický thriller se odehrává v jižním
Atlantiku. Musela jste čelit nějakým výzvám při komponování
příběhu?
Pokud jde o místo, kde se odehrává děj, mě žádné mimořádné
výzvy nečekaly. Mohl se odehrávat v jakémkoli těsně
ohraničeném prostředí. Pro mě je vždy důležitější atmosféra,
která je pro určité místo charakteristická, a také to, jak ovlivňuje
postavy a jejich chování. Vzhledem k tomu, že ostrovy jsou britské, mohlo se na první pohled zdát, že vše půjde běžným
způsobem, ale tady se to „dělo jinak.“
Malé temné lži rozkrývají různé vlastnosti a pocity jako je
přátelství, smutek, žárlivost, abychom jmenovali jen několik.
Byl to váš záměr zvýraznit některá klíčová témata jako
součást příběhu?

Proč jste děj románu Malé temné lži umístila právě na
Falklandské ostrovy?
Miluji tyto ostrovy, jejich územní omezení, což úžasně ovlivňuje
atmosféru knihy. Miluji uzavřené klaustrofobní společenství se
svými sociálními zvyky a morálními kódy. Miluju přesvědčení, že
je všechno možné, že člověk vstoupil do odděleného světa a že
když slunce zapadne, zavládne všude téměř absolutní klid.
A není odtud úniku. Ostrovy vytvářejí ideální prostředí pro knihy,
které píšu. Problém ale je, že většina britských ostrovů se již
objevila v několika mých kriminálních románech, proto jsem
intenzívně hledala změnu. Mluvila jsem o tom se známými
a jeden můj přítel navrhl Falklandské ostrovy. Nejdříve jsem si tím
nápadem nebyla jistá, ale čím víc jsem se o nich dovídala, tím víc
se mi líbily. Je to místo, o kterém všichni slyšeli, a přesto málokdo
o něm něco ví. Je to britské teritorium, ale přesto tak vzdálené, že
se tu cítíte cizincem.
Navštívila jste ostrovy?
Možná se budete divit, ale já tam ještě nebyla. Neumožnil mi to
časový pres daný smlouvou pro odevzdání rukopisu nakladateli.
Na napsání románu mám méně než rok a když jsem začínala
Malé temné lži, byly přede mnou školní prázdniny a kniha měla
vyjít na jaře, takže cesta na Falklandy by se musela uskutečnit
někdy, když je u nás zima, což z časových důvodů nebylo možné.
Místo toho jsem se musela spolehnout na zprostředkované informace z knih a internetu, méně prostřednictvím sociálních sítí.

Ne. Pro mě jsou podobné motivy jen další bonus. Mé romány jsou
vždycky tak složité, že se opravdu mohu zaměřit jen na podstatu
zločinu. Postavy, témata, atmosféra nějak vyplynou a musí se
pak o sebe postarat. Alespoň pokud jde o pár prvních verzí.
Zápletky se vynořují až v průběhu psaní. Když jsem s nimi spokojená, mohu na nich stavět, přizpůsobovat události, charaktery.
Nikdy bych nezkoušela dělat to opačně, na příběh roubovat
zásadní téma. Myslím, že výsledek by byl velmi kostrbatý a vyzněl falešně.
Když jste psala Malé temné lži uvědomovala jste si, že
nastolujete některé palčivé otázky týkající se sebevražedných myšlenek a vůbec sebevraždy. Bylo to pro vás těžké?
Všechny mé knihy se mi psaly obtížně. Popisují totiž události
a problémy, o kterých doufáme, že se nikdy v běžném životě
nestanou. Catrin žije s nejhorší noční můrou a přirozeně bylo
obtížné popsat, co se v jejím nitru odehrává. U Rachel to bylo
v mnoha ohledech ještě horší. Utrpení z hrozné tragédie je jedna
věc, procitnutí z toho, že někdo, koho milujete, je úplně jiný, než
jste si mysleli, druhá. A teď se rozhodněte, co je horší...?
Jak dlouho jste pracovala na Malých temných lžích a souhlasíte s názorem, že je to váš nejlepší román?
Od začátku do dokončení románu mi to trvá zpravidla rok.
Nezáleží to jen na mě. Do tvůrčího procesu vstupuje několik
dalších lidí, včetně agentů a redaktorů. S knihou jsem spokojená,
ale jestli je to má „nejlepší“, je velmi subjektivní úsudek. Existují
lidé, kteří si stále myslí, že můj nejlepší román je Obětina
a pravděpodobně vždy bude, bez ohledu na to, jak moc bych cítila, že jsem se od doby jeho napsání zlepšila.
(Ze zahraničních pramenů)

www.dominoknihy.cz

V NAKLADATELSTVÍ DOMINO
Série Lacey Flint

Samostatné romány
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Orson Scott Card
ENDERŮV STÍN
Vracíme se na výcvikovou orbitální stanici, na které
Mezinárodní flotila vychovává z nejnadanějších dětí
budoucí velitele do války proti mimozemským
agresorům. Země žije pod hrozbou opakovaného útoku
termiťanů a ve slumech Rotterdamu živoří v partě
nechtěných „spratků“ maličké dítě s geniální schopností přežít – Fazolek. Svou chytrostí změní poměry
všech malých dětí v celém městě, a proto není nijak
překvapivé, že si jej všimnou vyhledavači talentů z Flotily. Nedlouho poté jej raketoplán odnáší na oběžnou
dráhu, kde od prvních chvil naráží na jméno geniálního
Andrewa „Endera“ Wiggina. Je jen otázkou času, kdy
se obě podivuhodné individuality setkají…
Děj románu se odehrává paralelně se slavným
románem Enderova hra a přináší nový a v mnohém
překvapivý pohled na čtenářům dobře známé události,
které by bez Fazolkova přispění probíhaly zcela
odlišně.
Nakladatelé: Argo, Triton
Překlad: Petr Kotrle
Vázaná, 420 stran, 348 Kč, EAN: 9788025726150, ISBN: 978-80-257-2615-0
Zakoupit můžete zde
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Svetozár Olovrant
JURAJ JÁNOŠÍK®
PROTI DRAČÍMU ŘÁDU
Zapomeňte na Steampunk! U nás jsme měli Parokoko,
éru parních strojů za vlády královny Marie-Terezie.
A největší páru ze všech hrdinů měl Juro Jánošík, pravá
ruka palatina Turza. Na svém jízdním kempelenu
a s parní valaškou v ruce se musí postavit nejen rebelujícím Čechům, bojujícím pomocí smrtonosných elektrických draků Prokopa Diviše, ale hlavně zlotřilé ča.rodějnici Mordule, která plánuje státní převrat ve službách nekromantického Dračího řádu.
Akční příběh z alternativních slovenských dějin je první
částí knižní ságy tajemného Svetozára Olovranta.
Svetozár Olovrant je slovenský spisovatel, jehož pravou
totožnost zná jen několik nejbližších přátel. Podle
nezaručených zpráv se narodil roku 1975 v Trenčíně
a žije sám jako poustevník na vrcholu opuštěného vodojemu kdesi v pustinách Turčianské kotliny. Odmítá vystupovat v médiích a s nakladatelem komunikuje pouze po internetu nebo přes nastrčené
osoby. Mezi jeho záliby patří sportovní střelba z kuše a suchá frankovka.
Překlad: Richard Klíčník
Vázaná, 176 stran, 248 Kč, EAN: 9788025727522, ISBN: 978-80-257-2752-2
Zakoupit můžete zde
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Distribuuje: Kosmas, Za Halami 877, 252 62 Horoměřice, tel.: 226 519 383,
e-mail: odbyt@kosmas.cz; internet. knihkupectví: www.kosmas.cz

Dušan Tomášek,
Robert Kvaček
GENERÁL ŠEL NA SMRT
Životní příběh Aloise Eliáše
Ojedinělý příběh z druhé světové války, příběh plný
odvahy, odboje, vlastenectví, který skončil smrtí
hlavního aktéra. V žádné další zemi nacisté
nepopravili úřadujícího ministerského předsedu.
Nahlédněte do života generála Aloise Eliáše, který
je znám například pro tzv. chlebíčkovou aféru.
Příběh za druhé světové války ojedinělý: Poprava
předsedy vlády země okupované Němci! Hitlerovci se jí dopustili v červnu 1942 na pražské
střelnici v Kobylisích. Na rozdíl od Stalinistů nacisté, jisti si svým vítězstvím, se podobnými
vraždami veřejně chlubili! Alois Eliáš nebojoval běžnými zbraněmi jako Tři králové Morávek,
Mašín a Balabán. Jeho zbraní byla vojenská lest, předstírání a oddalování, získávání času
a snaha o narušení záměrů protivníka. Za těžkých podmínek udržoval rádiové i kurýrní
spojení se svým vrchním velitelem prezidentem Benešem v Londýně a využíval i dřívější
známosti s protektorem Neurathem z mírových jednání v Ženevě. Svedl nejeden „ústupový“
boj se svým protivníkem K. H. Frankem. Byl si vědom toho, že mu hrozí smrt. Jiným pomohl
k emigraci, ale sám nabídku emigrovat odmítl, že tam už je generálů dost. Teprve v den
výměny protektora Heydrichem koncem září 1941 byl zatčen a německým tribunálem
složeným z gestapáků „odsouzen“ k smrti. Zemřel jako hrdina. Odmítl šátek přes oči a díval
se upřeně na své vrahy.
Vázaná, 152 stran, 159 Kč, ISBN: 978-80-7557-146-5
Zakoupit můžete zde

http://www.epocha.cz/detailknihy.php?id=936
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za velkého syna českého národa a bojovníka za svobodu by ji sotva
ochránily. Tehdejší polemickou atmosféru zdůraznilo prohlášení
odbojáře a generálního tajemníka národně socialistické strany
Vladimíra Krajiny v Kladně, zveřejněné 25. června 1947
ve Svobodném slově. Popravenému Eliášovi prý se odhalují desky,
řekl s jistou ironií, což však není zárukou, že by nebyl rovněž
souzen, kdyby zůstal naživu. Krajina ale protiřečil sám sobě, když
před rokem nazval Eliáše „naším věrným spolupracovníkem“.
Paradoxní situaci zpestřili svou účastí při odhalení desky bývalí
ministři Eliášovy vlády Dominik Čipera a Vladislav Klumpar, kteří
za účast v protektorátní vládě souzeni nebyli. To vše jen umocňuje
naléhavost otázky, kdo a jaký byl Alois Eliáš.
◆◆◆

Československý voják
Byla to ojedinělost tragická. Jako jediný ministerský předseda zemí
okupovaných nacistickým Německem byl generál Alois Eliáš
postaven před popravčí četu. Přivezli ho k večeru 19. června 1942
na střelnici v Praze-Kobylisích. Den po dobytí kostela v Resslově
ulici, kde padlo v nerovném boji sedm parašutistů. Eliáš se s nimi
nikdy nesetkal. Jeho úsilí bylo ale s jejich posláním totožné. Jen
způsob boje byl odlišný. Postavili ho zády k náspu asi osm kroků
před popravčí četu – pět mužů s puškou a velící důstojník se šavlí.
Měl na sobě civilní šaty, na hlavě zelený lovecký klobouk. Rád
jezdíval na hony, choval psy. Teď i to končilo. Že ho čeká smrt,
věděl už dávno. Jenom okamžik jejího příchodu neznal. Nyní je
tady. Myslí snad na to? Nebo na něco úplně jiného? Stojí nespoután, s nezavázanýma očima. Navenek klidně, mužně. Potvrdí
to později svědci exekuce. Ale to on už nebude žít. Těsně před
rozkazem k palbě snímá klobouk a odhazuje ho. Nikoli do dáli, ale
jen k východnímu náspu, kde stojí pražský gestapák Fuchs a velitel
pankrácké věznice Soppa. Chtěl asi umřít prostovlasý.
◆◆◆
Alois Eliáš přišel na svět 29. září 1890 na Královských Vinohradech. V třípatrovém domě na křižovatce dnešních ulic
Francouzské a Jana Masaryka. Od 22. června 1947 zdobí nároží
domu bronzová busta s nápisem: „Zde se narodil armádní generál
Ing. Alois Eliáš, bojovník za svobodu národa popravený nacisty
19. 6. 1942.“ Už tehdy se vedly o Eliáše spory. Desku s bustou
připravila místní odbočka Svazu osvobozených politických vězňů
k 28. říjnu 1946. Slavnost však byla odložena údajně po zásahu Ladislava Kopřivy z vedení onoho svazu. Kopřivův druh z předsednictva Ústředního výboru komunistické strany Václav Kopecký
však Eliášovu památku naopak podpořil a odhalení desky přivítal
17. června 1947 i dopisem: „Budiž vzdána čest muži, který v boji
s nepřítelem nikdy nezakolísal a vytrval až do konce… Čest bojovníku, který nám i příštím pokolením bude příkladem.“ Toto písemné vyznání pravděpodobně způsobilo, že deska nebyla
po únoru 1948 odstraněna. Ocenění prezidentem Benešem, který
vzpomněl Eliášova věrného legionářství, účasti v boji a oběti života,
ani telegram arcibiskupa Josefa Berana označující Eliáše

Obecnou školu i českou státní reálku navštěvoval na Královských
Vinohradech. Jeho vysvědčení dospělosti z 2. července 1908
uvádí, že byl katolického náboženství, „konal studia reální“ v letech
1901 až 1908, podrobil se závěrečné zkoušce a byl uznán dospělým k návštěvě vysoké školy technické. V příštích třech letech
tedy absolvoval Českou školu technickou (ČVUT ještě nebylo)
a v březnu 1911 složil státní zkoušku inženýrsko–zeměměřičskou.
Právo užívat titul inženýra mu však bylo přiznáno až v prosinci
1938, v době, kdy už byl ministrem československé vlády. Jako
mladý civilní geometr získával praxi při stavební a trasovací
činnosti v různých zemích Rakousko–Uherska. V roce 1913 nastoupil do služeb podnikatelské firmy Ing. Píchy na stavbě železnice v Bosně. Jako jednoroční dobrovolník musel 1. října 1913
nastoupit vojenskou službu u 28. pěšího pluku v Praze. Po dvou
a půl měsících byl přeložen v hodnosti poddůstojníka do zálohy
a odešel znovu na stavbu do Bosny. Tam ho zastihla válka.
Po částečné rakousko–uherské mobilizaci 26. července 1914 se
Eliáš vrátil do Prahy a v den vyhlášení válečného stavu se Srbskem, 28. července, narukoval opět k 28. pluku, jehož příslušníkům
se říkalo Pražské děti. Za pár dnů, 11. srpna, se stal desátníkem
v záloze. Brzo nato odjel s 2. pochodovou rotou na východ. Necelý
týden po zasazení pluku na frontu se desátníku Eliášovi podařilo
dostat do ruského zajetí. Bylo to 28. srpna 1914 po útoku nepřítele.
Pluk ho následoval 3. dubna 1915, kdy bylo zajato na 1 400 vojáků
i s českými důstojníky. Neslavný konec Eliášova prvního pluku,
u něhož sloužil, oznámil císař František Josef I. veřejným prohlášením: „Naplněn bolestí nařizuji, aby pluk číslo 28 byl vyškrtnut
z mého vojska pro zbabělost před nepřítelem a velezradu…
Dějiny pluku, který přišel do pole s morálkou otrávenou z domova,
tímto dnem skončily.“
Neskončily ovšem osudy jeho vojáků. V době, kdy se značná část
pluku ocitla v zajetí, pracoval už Eliáš jako vojenský technický
úředník carské armády, nejprve při dostavbě dráhy z Novonikolajevska (dnes Novosibirsk) přes Barnaul do Bijska na horním toku
řeky Ob, začátkem jara 1916 pak odjel se svým zaměstnavatelem
Anisimovem jako „civilní důstojník“ na Kavkaz. Tam pomáhal při
stavbě železnice do Markary. Na Kavkaze se Eliáš dozvěděl
o československých legiích a o náboru do nich. Využil tedy v létě
1917 dovolené a 23. srpna se přihlásil u českého emisara praporčíka Urbana v Kainsku v Tomské gubernii. Vrátil se do míst, kde
před dvěma lety pracoval...
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Napůl detektivní reportáž, napůl memoáry:
nová kniha autorky Zloděje orchidejí
Na první pohled může leckomu připadat podivné, že tato kniha s nepříliš atraktivním názvem – O knihovnách (Simon &
Schuster, 2018) – se ihned po vydání propracovala mezi čelné tituly v amerických žebřících bestselerů a drží se tam už
víc než deset týdnů (stejně dlouho jako memoáry Michelle Obamové). Klíč k pochopení tohoto úspěchu v digitální éře je
nejen literární kvalita knihy, ale i renomé její autorky Susany Orleanové (*1955).
Pokud vím, překlady jejích knih se zatím na českém trhu neobjevily. Jméno Orleanová je však
spojeno s americkým filmem Adaptace (2002), v němž zářili Meryl Streepová a Nicolase Cage,
přestože Oscar skončil v rukou Chrise Coopera za vedlejší roli. Streepová ztvárnila právě Susanu Orleanovou, autorku knihy Zloděj orchidejí (1998), jež se stala předlohou filmu.
Orleanová je proslulá úctou k faktům, ať jde o všednodenní události anebo nehrdinské hrdiny.
Čtenáři i kritika oceňují její vypravěčské umění a jazykovou i kompoziční originalitu. V tom
připomíná styl a filozofickou hloubku našeho Karla Čapka. Orleanová by si Čapkem rozuměla
i pokud jde o úctu k novinářství: už téměř 30 let je členkou redakce elitního týdeníku The New
Yorker.
Ústřední událostí její nejnovější knihy je požár losangeleské veřejné knihovny, který v roce
1986 zničil miliony knih a dalších nenahraditelných objektů. Orleanová tu organicky prolíná tři
dějové a tematické linie: osobní (rodinné vzpomínky), historickou (knihovny jako „kolektivní mozek”) a aktuálně faktografickou (požár obří knihovny jako depozitáře moudrosti versus kultura velkoměsta proslulého svou hollywoodskou
povrchností).
Knihu zalidňují desítky charakterů, včetně autorčiných rodičů, knihovníků a jejich čtenářů, požárníků, policistů, školních
dětí a bezdomovců… celé galerie typických obyvatel čtyřmilionového megapolisu. Autorka poutavě analyzuje osobnost
domnělého žháře – neúspěšného adepta herectví, který se později stal obětí AIDS.
Orleanová soudí, že „naše vědomí a duše obsahují svazky přeplněné zážitky, zkušenostmi a emocemi, sbírkami zkatalogizovaných vzpomínek, soukromou knihovnu našich osudů; to je něco jedinečného, o což se nelze s nikým v úplnosti
podělit a co – bohužel – vyhoří v okamžiku smrti”.
Stanislav Perkner, mimořádný zpravodaj Deníku KNIHY v USA,
autor memoárové knihy Čechoamerický příběh (ISBN: 978-80-88125-05-1)

